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คํานําผูจดัพิมพ 
กองคริสเตียนบรรณศาสตรรูสึกดีใจ ท่ีไดมีโอกาสจัดพิมพหนังสือ “หลักส่ี” ของ ดร.เอ. บี. 

ซิมพสัน ข้ึนมา แทจริงแลวหนังสือเลมนี้เคยพิมพมาคร้ังหนึ่งโดยใชช่ือวา “หลักใหญส่ีประการแหง
พระกิตติคุณ” แตเนื่องจากจําหนายหมดไป เราจึงปรับปรุงแกไขเสียใหมใหมีเนื้อหา-ลีลานาอาน และ
ปฏิรูปรูปเลมใหเหมาะสมกบัยุค ดังท่ีทานเห็นอยูนี้แหละ 

เปนท่ีทราบกนัดีอยูท่ัวไปแลววา ดร.เอ.บี.ซิมพสัน เปนนักเขียนฝายวิญญาณคนหนึ่ง หนังสือ
ของทานหลายเลม ไดเปนพระพรอยางเอนกอนันตตอผูอาน และหนังสือ หลักส่ี นี้ เราก็เช่ืออีกเชนกนัวา 
ทานผูอานจะไดตักตวงผลประโยชนฝายจติวิญญาณ 

คริสเตียนหลายคนเขาใจเร่ืองราวของพระเยซูคริสตไมคอยจะถูกตองนกั บางคนก็เนนหนกัไป
ดานหนึ่งดานใดของพระองคมากเกินไป จนทําใหภาพของพระกิตติคุณ “บิดเบ้ียว” ไมนาทัศนา แต ดร. 
เอ.บี. ซิมพสัน จะนําทานใหเขาใจพระลักษณะท่ีแทจริงของพระเยซูคริสต 
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หลักที่ 1 พระคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา 0

“คนท้ังหลายนั้นรองเสียงดงัวา ความรอดมีอยูท่ีพระเจาของเรา ผูประทับบนพระท่ีนั่ง และท่ี
พระเมษโปดกน้ัน” (พระธรรมวิวรณ 7:10) 

นี่เปนเสียงรองของผูท่ีอยูรอบพระท่ีนั่ง ซ่ึงไดรับการไถโทษแลว ขณะท่ีจักรวาลกําลังถูกทําลาย 
และความหวาดกลัวครอบงําจิตใจมนุษยอยู และเปนเสียงรองของผูไดรับการไถโทษภายหลังจากท่ีเขา
ไดมาถึงสวรรค และไดเหน็ความแตกตางระหวางความพินาศกับความรอดพนบาป ในขณะท่ีโลกกําลัง
ตกอยูในสภาพวิปริต วัตถุธาตุกําลังละลายและส่ิงท้ังหลายกําลังสะเทือนสะทาน ซ่ึงเปนภัยพิบัติใหญ
หลวงอันดับแรก พวกเขามองเห็นหนทาง ซ่ึงพระเจาไดทรงนําเขาผานพนมาแลว เขาไดเหน็วิบากและ
ภัยอันตรายตาง ๆ ท่ีเขาไดหลบพนมาได เขาเกิดความสํานึกในพระคุณของพระเจาท่ีไดทรงนําพาและ
ปกปองคุมครองพวกเขาดวยความละมุนละมอม เขามองเห็นเส้ือคลุมและมงกฎุท่ีไดถูกจัดเตรียมไว 
และความยินดแีหงชีวิตนิรันดร ซ่ึงกําลังอยูตอหนาเขาแลว และเขาไดมองเห็นพระองคผูทรงนําในทุก
ส่ิงท่ีจะทําใหเขาไดรับความปลอดภัย และไดทรงเลือกสรรเขาไว เขาตางมองยอนหลังกลับไป แลวก็
มองมุงไปยังอนาคต เขามองข้ึนไปยังพระพักตรพระองคซ่ึงเปนจุดรวมของทุกส่ิง แลวเขาตางกเ็ปลง
เสียงรองข้ึนดวยความยนิดวีา “ความรอดมีอยูท่ีพระเจาของเราบนพระท่ีนั่ง และท่ีพระเมษโปดกนัน้” นี่
คือความหมายของความรอด ความเช่ือของเขาไดรับความสําเร็จแลว พระองคทรงวายพระชนมเพือ่เขา
จะไดรับและรูจักความรอด 

ใหเราพจิารณาความหมายของความรอดสักเล็กนอยความรอดไมใชเร่ืองเล็กนอยเลย บางคร้ัง
เราไดยนิวาคริสเตียนไดรับการนิรโทษบาป ถูกแลว การรับการนิรโทษบาป หรือความชอบธรรมเปน
ส่ิงท่ีดี เปนส่ิงท่ีประเสริฐ แตการบังเกิดใหมเปนส่ิงท่ีประเสริฐยิ่งกวา พระคริสตตรัสวาการท่ีคนใด มี
ช่ือจารึกไวในแผนดินสวรรคยังดีกวาการมีความสามารถขับผีออกได ฉะนั้นความรอดหมายความวา
กระไร? 

ก. ความรอดชวยเราใหพนจากอะไร? 

1.ความรอดลบลางโทษของความบาปของเรา ความรอดทําใหเราพนจากการลงโทษใน
ความผิดท่ีเราไดกระทํามาแลว ความบาปของเราควรไดรับการลงโทษแตความรอดทําใหโทษหมดไป 
เม่ือเปนเชนนีแ้ลว การไดรับความรอดเปนส่ิงท่ีไมนาอัศจรรยหรือ? 
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2.ความรอดชวยเราใหพนจากพระพิโรธของพระเจา พระเจาทรงเกลียดชังความช่ัวราย และจะ
ทรงลงทัณฑความช่ัวรายนั้น พระพิโรธของพระเจาตอตานความอธรรมทุกอยางของมนุษย แตความ
รอดชวยเราใหรอดพนจากพระพิโรธของพระองค 

3.ความรอดชวยเราใหรอดพนจากการแชงสาปของพระบัญญัติ เม่ือพระเจาประทานพระ
บัญญัติท่ีภูเขาซีนาย มีฟาแลบและฟารองเกิดข้ึนรอบ ๆ ภูเขานั้น ทําใหชนชาติอิสราเอลเกิดความรูสึก
กลัวยิ่งนัก เขาทนไมไดท่ีพระเจาตรัสกับเขาเชนนั้น เขาจึงรองแกโมเสสวา “ทานจงนําความมาเลาให
พวกขาพเจาฟงเถิด แตอยาใหพระเจาตรัสกับพวกขาพเจาเลย เกรงวาขาพเจาจะตาย” (พระธรรมอพยพ 
20:19) เม่ือการประทานพระบัญญัติเปนส่ิงนาเกรงกลัวเชนนี้แลว การละเมิดพระบัญญัติยอมจะนาเกรง
กลัวยิ่งกวา 

ขาพเจายังจําได เม่ือคนท่ีลอบฆาประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอลน ยังเดินลอยนวลอยูเจาหนาท่ี
ไดคนหาตวัเขาอยางพลิกแผนดิน เขาคงรูสึกวิตกมากที่ดวงตาของความยุติธรรมทุกดวงกําลังจองมายัง
เขา ไมชาก็เร็วตองพบตัวเขาเปนแน วงลอมแคบเขาทุกที ๆ จนในท่ีสุดเขาก็ถูกเจาหนาท่ีตํารวจจบัได 
ในทํานองเดียวกัน วงลอมของพระบัญญัติก็จะบีบรัดคนบาปใหอยูใตอํานาจ แตความรอดชวยใหเราพน
จากการแชงสาปนี้โดยพระเยซูคริสตผูทรงถูกแชงสาปเพื่อเราท้ังหลาย 

4. ความรอดชวยเราใหพนจากจิตสํานกึท่ีช่ัวชาเลวทรามของเรา ความบาปมักจะท้ิงรอยมลทิน
และความเศราใจไวในจิตใจของเราเสมอ มันเปนเสมือนปกมืดของตัวแรง และเสียงหาวของมันบงบอก
ถึงความส้ินหวัง ความผิดท่ีไดกระทําไปแลวนัน้จะติดอยูในความทรงจําของคนท่ีกระทําบาปเปน
เวลานาน แลวตอมาเราเองกอ็าจจะเลาถึงความผิดท่ีเขาไดกระทําไปแลว แตภาระหนกันั้นจะไมหลุดพน
ไปจากจติสํานกึของเราไดเลย บางคร้ังเราอาจรูสึกวามันสงบนิ่ง แตในท่ีสุดมันกจ็ะกระโดดออกมาดุจ
สิงโต ความรอดจะชวยใหพนจากจิตสํานึกท่ีช่ัวชาของเรา ความรอดจะลบรอยมลทินใจ และขจัดความ
ทรงจําอันแสนปวดราวใหหมดส้ินไป 

5. ความรอดชวยใหพนจากจิตใจอันช่ัวราย ซ่ึงเปนบอเกิดแหงบาปทุกอยางในชีวิต เปนส่ิงท่ี
ธรรมดาเหลือเกินท่ีมนษุยยังหลงกระทําบาป ท้ัง ๆ ท่ียังเกลียดชังมันมนุษยทุกคนมีแนวโนมท่ีจะทําบาป 
บาปไดลามเราไวคลายกับซากศพ ดวยเหตุนี้เอง เม่ือเราอยากจะทําความดีความช่ัวกย็ังพัวพันเราอยู 
ความบาปครอบงําความต้ังใจและจิตใจคลายกับคนตายท่ียังหายใจอยู ความบาปเปนส่ิงท่ีนารังเกียจ มัน
สงกล่ินของหลุมฝงศพ มันเต็มไปดวยพษิของแมลงปอง มันทําใหมาตรฐานศีลธรรมของมนุษยเส่ือม
ทรามลงไป แตความรอดปลดปลอยเราใหเปนอิสระจากอํานาจบาป และทําใหเรามีนิสัยใหม 

6. ความรอดทําใหเราไมกลัวตาย ความรอดดึงเอาเหล็กในของความกลัวตายไปเสียความกลัว
ตายน้ีเองท่ีทําใหเราตกเปนทาสช่ัวชีวิต ขาพเจาจําไดวา เม่ือเล็ก ๆ ขาพเจากลัวเสียงเพลงแหศพมาก 
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ขาพเจาไมสามารถฟงขาวการตายของคนใดไดเลย ความรักในพระคริสตไดนําความกลัวนั้นไปเสียส้ิน 
เพราะขาพเจารูวาเม่ือคริสเตียนตายไปกจ็ะไดข้ึนสวรรคทันที 

7. ความรักชวยเราใหพนจากอํานาจและความครอบครองของพญามารซาตาน พระเจาไดทรง 
“ชวยเราทั้งหลายใหพนจากอํานาจแหงความมืด และไดทรงยายเรามาต้ังไวในแผนดนิของพระบุตรท่ีรัก
ของพระองค” (พระธรรมโคโลสี 1:13) พระเจาไดทรงชวยใหเราพนจากความเจบ็ปวย อสรพิษ โซ
ตรวนแหงความผิดบาป และอํานาจของพญามาร ซ่ึงเปนศัตรูท่ีพายแพแลว ความรอดชวยใหเราพนจาก
ความโศกสลด และความทุกขยากในชีวิต ความรอดนําแสงอันรุงโรจนมาสูชีวิตของเรา และขับไลเมฆ
หมอกแหงความกลัดกลุมตาง ๆ ออกจากชีวิตจิตใจของเรา 

8. เหนือส่ิงอ่ืนใด ความรอดชวยเราใหพนจากตายอันนิรันดร เราจะไมตองลงไปยงัเหวมืดและ
หวงแหงความพินาศตลอดกาล พระคริสตไดทรงทําลายโซตรวนแหงความผิดบาป และชวยเราใหพน
จากความตายนิรันดร เราไดรับการชวยเหลือใหพนจากสถานท่ี ๆ มีแตความทุกขทรมานอยางแสน
สาหัส ซ่ึงพระเยซูผูทรงกอปรดวยความเมตตา ไดตรัสถึงสถานท่ีนั้นวา เปนท่ี “ตัวหนอนก็ไมขาด และ
ไฟก็ไมดับเลย” (พระธรรมมาระโก 9:48) 

เทาท่ีกลาวมาแลวนี้ เปนผลของความรอดเพียงสวนเดยีว ความรอดเปนขาวดีอันแทจริงมิใช
หรือ? 

ข. ความรอดนําอะไรมาใหแกเรา? 

1. ความรอดนําการยกโทษมาใหแกเรา และทําใหบาปถูกลบลางไปอยางส้ินเชิง บาปถูกลบลาง
ไปคลายกับวาเราไดชดใชหนี้ของการกระทําจนหมดส้ิน แลวจะไมมีวนักลับมาสูเราไดอีกเลย 

2. ความรอดนําความชอบธรรมเฉพาะพระพักตรพระเจามาใหแกเรา เพื่อเราจะไดยนือยูตอพระ
พักตรดุจผูท่ีไมเคยกระทําบาปมากอน พระองคทรงรับเราไวดจุวาเราไดกระทําทุกอยางตามท่ีพระองค
ทรงบัญชาไว และดุจผูท่ีไดรักษาพระบัญญัติไวอยางถ่ีถวนทุกประการ เม่ือพระองคทรงหยิบปากกาขึ้น
คร้ังแรก พระองคก็ทรงใชขีดฆาความผิดบาปของเราท่ีถูกบันทึกไว ออกจากบัญชี และเม่ือทรงใช
ปากกาอีกคร้ังหนึ่ง กจ็ะทรงบันทึกถึงความชอบธรรมของพระคริสตท้ังหมดลงในบัญชีนั้น เราจะตอง
รับรูการนี้ การท่ีพระคริสตทรงปราศจากดางพรอยนัน้ไดบันทกึลงในบัญชีของทานดุจเปนคุณสมบัติ
ของทานเอง การท่ีพระองคทรงเช่ือฟงพระบิดา ความเพยีรอดทนของพระองค และความออนละมุนของ
พระองคก็บันทึกลงในบัญชีของทาน การปรนนิบัติทุกอยางของพระองคในการทําใหคนอ่ืนมีความสุข
นั้น ก็บันทึกในบัญชีของทาน ประดุจวาทานเปนผูทํามาแลวท้ังส้ินคุณงามความดีทุกอยางท่ีทานพบอยู
ในพระองคนัน้ ก็เปนของทาน และความช่ัวรายทุกอยางท่ีมีอยูในตวัทานนัน้พระองคทรงรับแบกไป
ท้ังส้ิน นี่แหละคือความรอด ความรอดไมเปนส่ิงนามหัศจรรยหรือ? 
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4. ความรอดนําเราใหเขามารับความโปรดปรานและความรักของพระเจา พระเจาทรงรับเราไว
โดยทางพระเยซู พระองคทรงรักเราดุจพระองคทรงรักพระบุตรองคเดียวของพระองค ขณะท่ีเราถูก
นําเขาสูออมพระหัตถของพระคริสตนั้น เราก็ไดรับการตอนรับจากพระองคแลว 

ดร. คิวริ นักประพันธและคริสเตียนผูนําคนหนึ่งไดเลาความฝนท่ีนาสนใจของเขาใหฟง คืนวัน
หนึ่งเขาฝนไปวาเขาไดตายและข้ึนไปยังประตูสวรรค เขาไดพบทูตสวรรคท่ีนั่น และขออนุญาตเขาไป 
ทูตสววรคถามวาเขาเปนใคร เขาตอบวาขาพเจาคือ ดร.คิวริ เปนคริสเตียนผูนําในคริสตจักรทูตสวรรค
ตอบวา เราไมรูจักเจา เราไมเคยไดยินช่ือเจามากอนเลย” แลวเขากไ็ดไปพบทูตสววรคอีกองคหนึ่ง และ
บอกเร่ืองเดียวกัน และก็ไดรับคําตอบดุจคร้ังแรกวา “เราไมรูจักเจา” ในท่ีสุดทูตสวรรคองคหนึ่งไดพูด
วา “ใหเราไปหาพระตุลาการดวยกัน และดูซิวา พระองคทรงรูจักเจาหรือไม” เม่ืออยูตอหนาพระตุลา
การ เขาก็ไดเลาถึงชีวิต และการงานของเขาท่ีไดกระทําเพื่อคริสตจักร แตก็ไดรับคําตอบจากพระตุลา
การวา “เราไมรูจักเจาเลย” จติใจของเขาเร่ิมหมนหมอง เพราะความส้ินหวัง แตในขณะน้ันเองมีพระองค
หนึ่งผูทรงมงกุฎหนามประทับอยูใกล ๆ นั้นพระองคผูตรัสวา “พระบิดาเจาขา ขาพเจารูจักเขาขาพเจาจะ
รับรองเขา” และในทันใดนัน้พิณของทูตสวรรคก็เร่ิมบรรเลง “พระเมษโปดกท่ีถูกฆาเสียแลวนั้นเปนผู
สมควรและ...” ในท่ีสุด ดร.คิวริ ก็ไดเขาไปในแผนดินสวรรค การเทศนาส่ังสอนท่ีเราไดกระทําหรือการ
ปรนนิบัติใด ๆ ของเราจะไมมีคาในแผนดินสววรคเลย ถาหากพระเยซูผูทรงมงกุฎหนามไมไดรับรอง
เรา เราจะตองตอนรับและรักพระบุตรท่ีรักของพระบิดาเจา แลวพระบิดาก็ทรงรักเราดังพระองคทรงรัก
พระบุตรของพระองค 

4. ความรอดใหจิตใจใหมแกเรา ความรอดทําใหเรามีชีวิตใหม ชีวิตเกาเปนชีวิตท่ีช่ัวชาและไร
คา และเราจะไดรับนิสัยใหม ซ่ึงเปนพระลักษณะของพระเจามาแทนท่ี 

5. ความรอดทําใหเราสามารถดําเนินชีวิตประจําวนัเพื่อพระเจา คนหนึ่งคนใดอาจจะไดรับการ
อภัยโทษและพนจากคุก แตเขาอาจจะไมมีเงินท่ีจะใชจายสําหรับส่ิงของท่ีจําเปน เขาอาจไดรับการอภัย
โทษ แตเขากย็งัอดอยากอยู แตความรอดนําเราออกจากคุก และยังจัดเตรียมทุกอยางท่ีเราตองการไวดวย 

ความรอดทําใหเรามีความยนิดีในรัศมีภาพของพระเจา ผูทรงสามารถที่จะปองกันรักษาเรา
ไมใหสะดุดลมลงและทรงบันดาลใหตั้งม่ัน เฉพาะพระรัศมีของพระองคปราศจากตําหนิ และมีความ
ยินดีเหลือลน (พระธรรมยูดาขอ 24) 

6. ความรอดนําความชวยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาสูเรา พระองคทรงสถิตอยูใกลเคียง
เราดุจมารดาผูออนโยน ทรงชวยเราใหพนจากความออนแอของเรา และทรงนําพระคุณมาสูเราทุกคราว
ท่ีเราตองการ 
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7. ความรอดทําใหเราไดรับส่ิงตาง ๆ ท่ีพระเจาทรงจัดสรรไวให ซ่ึงส่ิงตาง ๆ เหลานี้จะ
กอใหเกิดผลดแีกเรา และเม่ือเราเปนบุตรของพระเจาแลวทุกส่ิงในแผนดินโลกและในสวรรคก็เปนของ
เราท้ังส้ิน 

8. ความรอดเปดทางใหพระพรของพระเจาหล่ังไหลเขามา เปนกาวแรกท่ีนําไปสูการชําระให
บริสุทธ์ิการรักษาโรคภัย และสันติสุขอันเหลือท่ีจะเขาใจไดและเปนทางนาํไปสูแผนดินอันอุดม
สมบูรณ ซ่ึงเรากําลังจะไดเปนเจาของ 

9. ความรอดนําชีวิตนิรันดรมาสูเรา ความรอดเปนจุดเร่ิมตนท่ีนําไปสูแผนดินสวรรค และใน
ท่ีสุดเราจะบรรลุถึงพระท่ีนั่ง จะมองออกไปเห็นส่ิงท้ังหลาย ท่ีเปนไปไมไดรอคอยอยูขางหนา และจะ
สรรเสริญพระเจาพรอมกับผูท่ีถูกไถไวแลวนั้นวา “ความรอดมีอยูท่ีพระเจาของเรา ผูประทับบนพระท่ี
นั่งและพระเมษโปดกน้ัน” (พระธรรมวิวรณ 7:10) 

ค. พระพรในการรับความรอดจะเปนของเราโดยวิถีทางตอไปน้ี 

1. โดยทางพระเมตตาและพระคุณของพระเจา “พระเจาทรงรักโลกจนไดประทานพระบุตรองค
เดียวของพระองค เพื่อทุกคนท่ีวางใจในพระบุตรนั้นจะมิไดพินาศแตมีชีวิตนิรันดร” (พระธรรมยอหน 
3:16) 

2. โดยความชอบธรรมของพระเยซูคริสต พระองคทรงปฏิบัติตามพระบัญญัติอยางครบถวน
เพื่อเรา ถาหากพระองคทรงแพการทดลอง แมเพียงประการเดียวเรากจ็ะไมไดรับความรอด และจะตอง
พินาศช่ัวนิรันดรพระองคทรงม่ันคงอยูในความเช่ือฟงพระบิดาเสมอ พระคุณอันครบถวน และการเช่ือ
ฟงของพระองคนั้นแหละเปนคาไถใหทานรับความรอด 

3. โดยการส้ินพระชนมของพระคริสต การเช่ือฟงของพระองคเทานั้น ยังไมเพียงพอ พระองค
จะตองวายพระชนม  การถูกตรึงของพระองคนั้นเปนการไถเราใหพนจากบาป 

4. โดยการคืนพระชนมของพระคริสต ซ่ึงเปนตราประทับของงานท่ีพระคริสตไดทรงกระทํา
สําเร็จอยางครบถวนบริบูรณ และเปนคําปฏิญาณวาจะอโหสิโทษใหแกเรา 

5. โดยการท่ีพระเยซูคริสตทรงสถิตอยูเบ้ืองขวาพระหัตถของพระเจา ทรงเสนอคําอธิษฐานของ
เราแดพระองค พระองคทรงเปนพระมหาปุโรหิตของเรา พระองคทรงประทับอยูท่ีนั่นชั่วนิรันดร เพื่อ
เสนอคําอธิษฐานของเรา พระองคทรงปฏิบัติหนาท่ีนีเ้พือ่ทานตลอดกาล 

6. โดยพระคุณของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระวิญญาณของพระเจาเสด็จลงมาเพ่ือกระทําพระ
ราชกิจของพระองคในชีวิตจติใจของเรา พระวิญญาณจะทรงปกปกรักษาเราทุกยางกาว และจะไมทรง
ละท้ิงพระราชกิจของพระองค จนกวาพระองคจะทรงวางเราไวท่ีพระทรวงของพระเยซูแลว 
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7. โดยทางพระกิตติคุณ ถาหากเราเพกิเฉยหรือไมยอมรับพระกิตติคุณนั้น เรากจ็ะตองรับผล
จากการกระทําของเราเองช่ัวนิรันดร เราจะรับความรอดไดก็ โดยการยอมรับเอาพระกิตติคุณ ดวยเหตุนี้ 
พระกิตติคุณจงึไดช่ือวา “พระกิตติคุณแหงความรอดของทาน”  

ง. ขั้นตอนของการรับความรอด 

1. เรารูสึกวาเราเปนคนบาป เราจะตองรูถึงความจําเปนท่ีเราจะตองไดรับความรอดพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงทําใหจติใจของเราเกดิความสํานึกในเร่ืองนี้ เราจะรับเอาพระคริสตไมไดจนกวาเรา
จะรูสึกวาเราตองการความชวยเหลือจากพระองคเสียกอน และเม่ือใดท่ีจิตใจมีความสํานึกในความบาป
ของเรา เมื่อนั้นการตอนรับพระคริสตก็จะมีคุณคาอยางแทจริง 

2. เราตองตระหนกัวา พระเยซูเปนพระผูชวยใหรอดของเรา ท้ังทรงมีความสามารถและทรง
เต็มพระทัยท่ีจะชวยใหรอด การสํานึกและสารภาพความผิดบาปเทานั้นยังไมพอ เราจะตองเพงดูท่ีพระ
เยซู พระองคตรัสแกผูท่ีกําลังแสวงหาพระองควา “จงหนัมาหาเราและรับความรอด” (พระธรรมอิสยาห 
45:22) ทุกคนที่แสวงหาพระบุตรของพระเจาและเช่ือในพระบุตรนั้น จะมีชีวิตจําเริญเปนนิตย 

3. รับความรอดโดยการกลับใจใหม จะตองเลิกกระทําบาป ซ่ึงไมใชเปนเพยีงความรูสึกทาง
อารมณเทานั้น แตหมายถึงการต้ังใจและมีความมุงมาดปรารถนาท่ีจะหนัไปจากความบาปเขาหาพระเจา 

4. รับความรอดโดยการมาหาพระเยซู การหันไปจากความบาปแตเพยีงอยางเดยีว ยงัไมเปนการ
เพียงพอ การกระทําแคนีจ้ะไมชวยเราใหรอดได ภรรยาของโลตหันไปจากเมืองซะโดมแลว แตยัง
เสียดายทรัพยสมบัติในเมืองนั้น หลอนจึงไมสามารถไปยังเมืงโซอารได เราจะตองมีการหันไปจากบาป 
และในขณะเดยีวกันจะตองหันเขาหาพระเยซูดวย 

5. เรารับความรอดโดยการอางสิทธิการรับเอาพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา ตามพระ
สัญญาของพระองค และโดยการเช่ือวาพระองคทรงเปนพระผูไถสวนตัวของเรา 

6. ความรอดมาสูเราโดยการเช่ือวา พระคริสตไดทรงรับเราไวแลว และพระองคทรงรักษา
คําม่ันสัญญาของพระองคเสมอ ความเช่ือเชนนี้จะกอใหเกิดความแนใจและสันติสุข และใน
ขณะเดียวกนัพระวิญญาณกจ็ะประทับอยูในจิตใจของเรา และจะทรงรับรองวาเราเปนบุตรของพระเจา 

7. ความรอดมาสูเราโดยการท่ีเรายอมรับวาพระคริสตเปนพระผูชวยใหรอดของเรา นี่เปนข้ันท่ี
จําเปนมาก ดุจการกระทําสัตยาบันหรือการฉลองมงคลสมรส 

8. ความรอดเกี่ยวของกับการท่ีเราจะเขาสนิทอยูในพระเยซูดวย จงเช่ือม่ันวาทานไดรับความ
รอดแลวการรับเพียงคร้ังเดยีวพอ ไมตองกระทําซํ้าอีก “เหตุฉะนัน้ทานท้ังหลายไดรับพระเยซูคริสตเจา
แลวฉันใดจงดาํเนินตามพระองคฉันนั้น” (โคโลสี 2:6) 
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จ. พระคัมภรีกลาวถึงความรอดวาอยางไร? 

1. ความรอดเปนของพระเจา มนุษยสรางสวรรคข้ึนไมได พระเจาเพยีงพระองคเดยีวท่ีประทาน
ความรอดใหเรา และพระองคทรงเปนพระผูชวยใหรอดแตเพียงผูเดยีวเทานั้น (พระธรรมกิจการ 28:28) 

2. ความรอดเปน “ความรอดของตน” เพราะวาทานเองจะตองเปนผูรับเอา (พระธรรมฟลิปป 
2:12) 

3. ความรอดเปน “ความรอดสําหรับคนท้ังปวง” เพราะทุกคนท่ีรับเอาจะไดรับเปลา ๆ ไมตอง
ใหอะไรตอบแทน (พระธรรมยูดา ขอ 3) 

4. ความรอดเปน “ความรอดอันใหญหลวง” เพราะความรอดเปนของครบถวนสมบูรณดวย
ประการท้ังปวง ความรอดใหญพอแกความตองการของมนุษยทุกคน (พระธรรมฮีบรู 2:3) 

5. พระคริสตทรงถูกขนานนามวา “ทรงสามารถชวยใหรอด” ไมวาคนบาปจะเลวรายหรือ
ออนแอเพยีงไรพระองคก็ทรงสามารถชวยเขาใหรอดได (พระธรรมฮีบรู 7:25) 

6. ความรอดไดเปน “ความรอดท่ีใกลชิด” “แตความชอบธรรมท่ีมาจากความเช่ือ วาอยางนี้วา 
“อยานึกในใจของตัววาใครจะข้ึนไปยังสวรรค” คือจะเชิญพระคริสตลงมา “หรือใครจะลงไปยังท่ีลึก?” 
คือจะเชิญพระคริสตข้ึนมาจากความตาย แตความชอบธรรมน้ันวาอยางไร? ก็วา “คํานั้นอยูใกลตัวทาน
แลว อยูในปากของทาน และในใจของทาน คือคําของความเช่ือท่ีเราทั้งหลายประกาศอยูนั้น คือวาถา
ทานจะรับดวยปากของทานวา พระเยซูเปนองคพระผูเปนเจา และเช่ือในใจวาพระเจาไดทรงโปรด
บันดาลใหพระองคเปนข้ึนจากความตายทานจะรอด ดวยวาซ่ึงมีใจเช่ือก็เปนการชอบธรรม และซ่ึงรับ
ดวยปากกเ็ปนท่ีรอด” (พระธรรมโรม 10:6-10) เราไมจาํเปนตองมีสภาพอันสูงสง เพื่อจะพบพระคริสต
หรือสภาพอันต่ําชา เพื่อพบพระองค แตเราพบพระองคไดในทุกหนทุกแหงท่ีเราอยู ความรอดอยูแค
เอ้ือมมือของเรา เราสามารถรับเอาความรอดเพราะพระองคทรงอยูใกลเรา ในสมัยกอนพระเจาทรงหาม
ชนชาติอิสราเอลมิใหใชบันไดพาดข้ึนไปถึงแทนบูชา ถาเชนนั้นแลวคนบาปท่ีนาสงสารบางคนก็ไมอาจ
ข้ึนไปถึงได แตพระเยซูทรงอยูในระดับเดียวกับทานในเวลาน้ี ทานอาจรับเอาความรอดของพระองคได
ท่ีนี่ และบัดนี ้ จงรับเอาพระองคในสภาพท่ีทานเปนอยู แลวพระองคจะทรงนําทานใหพบกับชีวิตครบ
บริบูรณ 

ฉ. เหตุใดความรอดจึงเปนพระกิตติคุณหรือขาวประเสริฐ? 

1. เพราะคุณคาของความรอด ความรอดนําพระพรมาสูผูท่ีตอนรับความรอดน้ัน 
2. เพราะอิสรภาพของทุกคนในการรับเอา ทุกคนรับเอาไดโดยไมตองเสียเงิน หรือเสียคาใด ๆ 
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3. เพราะรับไดโดยงาย การรับเอาความรอดน้ันงาย เพราะแมคนท่ีบาปหนาหรือโงท่ีสุดก็
สามารถรับเอาได 

4. เพราะทุกคนท่ัวโลกรับเอาได ผูหนึ่งผูใดปรารถนาจะรับก็เอาได และจะมีชีวิตอันนิรันดร 
5. เพราะความรอดนํามา ซ่ึงพระพรอันม่ันคง “เราบอกทานท้ังหลายตามจริงวา ถาผูใดฟงคํา

ของเราและเช่ือพระองคท่ีทรงใชเรามา ผูนั้นมีชีวิตนิรันดรและมิไดเขาในการพิพากษา แตไดพนจาก
ความตายเขาในชีวิตแลว” (พระธรรมยอหน 5:24)  

6. เพราะพระพรแหงความรอดน้ัน เปนพระพรนิรันดร ดวงอาทิตยจะมอดไหมจนกลายเปนเถา
ถานพิภพโลกจะถูกทําลายโดยความรอนจากภูเขาไฟ แผนดินสวรรคจะถูกเปล่ียนแปลงไป เม่ือความ
รอดของเราเพียงเร่ิมตนเทานัน้ หม่ืนพันปจะลวงไป แตเราเพียงเร่ิมตนเขาใจเล็กนอยเทานั้น วาความ
รอดหมายความวากระไรสรรเสริญพระเจาสําหรับกิตติคุณแหงความรอดของพระคริสต 

ช. ขอสังเกตท่ีกระตุนเตือนเราใหรับเอาและแจกจายความรอดนี้แกผูอื่น 

1. การรับความรอดของเราข้ึนอยูกับการเลือกตามใจปรารถนาของเราเอง เปนการนาเสียดาย
มากท่ีเรามีโอกาสรับเอาความรอด แตกลับละเลยเสีย แตกระน้ันก็เปนสิทธิของเราท่ีจะเลือกเอาหรือไม 
เราไมไดถูกบังคับใหรับเอา เราจะรับเอาหรือปฏิบัติก็ไดตามใจปรารถนา 

2. เรามีหนาท่ีอันใหญหลวง เราจะตองรับผิดชอบตอความรอดของดวงวิญญาณของเราเอง พระ
เจาไดประทานดวงวิญญาณดุจเพชรที่มีคาเหลือประมาณใหเรา และพระองคจะทรงคิดบัญชีกับเราอยาง
เขมงวด ในวธีิการท่ีเราปฏิบัติตอส่ิงประเสริฐส่ิงนี้ ถาเราละเลยมันเสีย โทษของเราจะนาสะพรึงกลัว
เพียงใด เม่ือเราจะตองเผชิญกับพระตุลาการแหงพภิพโลก และไดฟงคําถามอันนาเกรงขามจากพระ
โอษฐของพระองควา “ดวงวญิญาณของทานอยูท่ีไหน?” 

3. ความผิดจะตกอยูกับเรา ในการท่ีเราไดละเลยและดูถูกดูหม่ินพระโลหิตอันประเสริฐของ
พระคริสต ซ่ึงทรงหล่ังไหลเพื่อใหเรารับความรอด การละเลยไมรับเอาก็เปนเสมือนการทิง้ขวางไป 
พระองคไดทรงจัดเตรียมความรอดอันยิ่งใหญไว ถาความรอดมีคุณคาตอมนุษยมาก และถาพระเจาทรง
เสียสละอยางใหญหลวงเพื่อจัดสรรความรอดใหแกเราแลว เราจะคิดอยางไรกับคนท่ีคิดถึงความรอด
เพียงผิวเผินนัน้? พระเยซูทรงทนทุกขอยางแสนสาหัส เพื่อนําความรอดมาสูเรา เราสมควรจะเหยยีบย่ํา
ความรอดกระน้ันหรือ ขอใหเราเอาใจใสในความรอดน้ันมากกวาท่ีเปนอยูนี้ เพื่อเหน็แกความรอดของ
ดวงวิญญาณของเราและของคนอ่ืน ๆ ท่ีอยูลอมรอบเรา คือผูซ่ึงยังไมไดรับความรอดนั้น 

4. คําวา “เดี๋ยวนี”้ สัมพันธกับความรอดดวยเราจะตองรับเอาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นเราอาจไมรับเลย 
ชีวิตของเราส้ันมาก เราไมทราบวาจะส้ินสุดลงเม่ือไร “นี่แนะ บัดนีเ้ปนวันแหงความรอด” (พระธรรม  
โครินธ 6:2) 
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5. ความรอดเปนเร่ืองนิรันดร การตัดสินใจรับหรือไมเปนเร่ืองเด็ดขาด เม่ือวิญญาณออกจากราง
ไปแลว จะกลับเขามาอีกไมได ดงันั้นจึงหมดโอกาสที่จะเรียกรองหาความรอดอีก เม่ือพระเจาปดประตู
แหงความรอดแลวดวงวิญญาณนั้นจึงรูวาถูกท้ิงตลอดกาล เสียงรํ่ารองกจ็ะดังข้ึนวา “ฉันเสียโอกาสแลว 
มันสายไปเสียแลว” พระวจนะของพระเจาไมไดกลาววา ดวงวิญญาณของมนุษยจะมีโอกาสกลับใจเปน
คร้ังท่ีสอง 

6. ถาหากปราศจากความรอดแลว เรายอมไมมีขอแกตวัใด ๆ ท้ังส้ิน พระเจาทรงกระทําทุกอยาง
เพื่อใหมนุษยไดรับความรอด แผนการความรอดสําแดงใหเห็นพระสติปญญาอันเลิศของพระเจาและ
ความรักอันยิ่งใหญของพระคริสต พระคริสตทรงนําความรอดลงมาสูระดับของมนษุย ความรอดถูกวาง
ไวในท่ีซ่ึงมนษุยจะเอ้ือมไปถึงได พระเจาไดทรงจัดสรรส่ิงตาง ๆ แมกระท่ังพระคุณการกลับใจและ
ความเช่ือใหแกมนุษยแลว เพียงแตมนษุยจะรับเอาหรือไมเทานั้น ถาทานขาดส่ิงใด พระเจากจ็ะโอบอุม
ทาน จะประทานลมหายใจแหงความเช่ือใหแกทาน และจะทรงอุมชูทานไวจนกวาทานจะเดินเองได 
พระคริสตทรงนําความรอดลงมาสูคนผิดบาปทุกคน ถาวิญญาณดวงใดตองพินาศก็เปนเพราะวญิญาณ
ดวงนัน้ไมสนใจ และปฏิเสธความรักของพระเจา 

ขาพเจายนิดีท่ีไดนําความรอดน้ีมาใหแกทาน ความรอดเปนเร่ืองท่ีเลากันไมรูจกัจบส้ิน ทานจง
รับเอาความรอดไว และออกไปเสาะหาคนอ่ืนใหเขามารับความรอดรวมกับทานดวย ทานจะไดรับ
มงกุฎอันเรืองรองและส่ิงท่ีดท่ีีสุดเหนือส่ิงใดท้ังหมด ก็คือการท่ีคนอ่ืนจะไดรับความรอดดวย 

ท่ีเมือง ๆ หนึง่ มีภาพหนึ่งแขวนไวท่ีขางฝาในหองรับแขก ภาพนี้ใสกรอบราคาแพง และเปน
ภาพพื้น ๆ  

ภาพนัน้มีขนาดเล็กและมีลักษณะเปนแบบฟอรมโทรเลข และมีตัวอักษรเพียงคําเดยีว 

“รอด” 

สตรีท่ีเปนเจาของภาพน้ีเปนผูใสภาพนี้ ไวในกรอบคําเพียงคําเดยีวนีมี้คาตอเธอยิ่งกวางานศิลป
ท้ังหลายกลาวคือ วันหนึ่งเม่ือเธอไดทราบขาวรายทางหนังสือพิมพวาเรือกําปนลําท่ีสามีของเธอโดยสาร
ไปนั้นอับปางลง โทรเลขแผนเล็ก ๆ นัน้ไดมาถึงประตูบานของเธอพอดี ซ่ึงชวยใหเธอพนจากความ
ทุกขในทันที 

คําวา “รอด” ไดขามทะเลมา และเปนขาวของชายผูพนภัยคนนั้นท่ีสงมาตามสายโทรเลข คําวา 
“รอด” จึงมีความหมายตอชีวติของสามีภรรยาคูนี้มาก 

ในวนันี้ขอใหขาวท่ีวามีคนหน่ึง “รอด” ข้ึนไปยังแผนดนิสวรรค พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะสงขาว
ไปยังสวรรคในช่ัวอึดใจเดียว ทูตสวรรคจะกระจายขาวไปท่ัวท้ังสวรรค เพื่อท่ีรักหลายคนท่ีนัน่จะช่ืน
ชนยินดีเม่ือไดทราบวาอีกคนหนึ่งไดรับความรอดแลว 
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ขาพเจาไดเห็นประโยคส้ัน ๆ ในภาพอีกภาพหนึ่งซ่ึงเขียนโดยชายคนหนึ่งท่ีรอดจากเรือจม 
ในขณะท่ีเพื่อนฝูงและครอบครัวของเขาเองจมน้ําตายส้ิน ผูเปนท่ีรักของเขาเหลานี้จมอยูกนทะเลอัน
โหดราย ใบหนาของพวกเขาจะเลือนหายไปช่ัวกาลอวสาน แตตัวของเขาเองรอดตาย และเขาไดสงขาว
อันโศกสลดน้ีมาจากฝงโนนวา 

“รอดคนเดียว” 

ขอความนี้ทําใหขาพเจานึกเห็นภาพของคริสเตียนผูเห็นแกตวั เดินไปถึงประตูสวรรคและทูต
สวรรคไดถามคําถามเขาตาง ๆ นานาวา “ญาติของทานอยูท่ีไหน?” “มิตรสหายของทานอยูท่ีไหน?” 
“มงกุฎของทานอยูท่ีไหน?” ชายคนนนัน้จะกลาววา “อนิจจาขาพเจารอดคนเดียว” 

ทานผูอานท่ีรัก พระเจาทรงชวยใหทานรูสึก “รับ” และ “ให” เพื่อตัวทานเองจะไดรับความรอด 
และเพื่อคนอ่ืนจะไดรับความรอดดวย 
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หลักที่ 2 พระคริสตพระผูทรงชําระใหบริสุทธ์ิ 1

“ขาพเจาถวายตัวของขาพเจา เพราะเห็นแกเขาเพื่อเขาจะถวายตัว โดยความจริงดวย” (พระ
ธรรมยอหน 17:19) 

ขอความทายขอท่ีวา “เพื่อเขาจะถวายตัว โดยความจริงดวย” ดูเหมือนจะแสดงใหเหน็เปนนยัวา 
มีส่ิงท่ีบริสุทธ์ิอยูในโลกนี้ แตไมใชการชาํระใหบริสุทธ์ิอยางแทจริง คริสเตียนบางคนมีความประพฤติ
บกพรองบางคนเปนคริสเตียนแตช่ือ พวกเขาปราศจากความบริสุทธ์ิอันสมบูรณของพระคริสต การ
ชําระบริสุทธ์ิเปนข้ันท่ีสองในหลักใหญส่ีประการแหงพระกิตติคุณ 

ก.สิ่งซ่ึงมิใชการชําระใหบริสุทธิ ์

กอนอ่ืนใหเราพิจารณาดวูา การชําระใหบริสุทธ์ิมิใชอะไรบาง มีลักษณะนิสัยอันดแีละบริสุทธ์ิ
ของคริสเตียนบางประการ ท่ีมิใชการชําระใหบริสุทธ์ิ 

1. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิมิใชการบังเกิดใหมและมิใชการกลับใจใหม การเปนคริสเตียน
เปนพระพรอยางใหญหลวงและเปนส่ิงสําคัญยิ่ง ซ่ึงไมใชเร่ืองเล็กนอยเลย ความรอดอันนิรันดรเปนเหตุ
ใหเกิดความยนิดีอันนิรันดร แตดวงวิญญาณจะตองไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิเสียกอน การบังเกดิใหม
ไมเหมือนกับการรับการชําระใหบริสุทธ์ิ การบังเกิดใหมเปนการเร่ิมตนเปนดจุเช้ือของเมล็ดพืช การ
บังเกิดใหมมิใชพืชท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี เปนจิตใจยังไมไดรับชัยชนะความผิดบาปด้ังเดิมอยางส้ินเชิง การ
บังเกิดใหมเปรียบเหมือนการสรางบานใหเรียบรอย การชําระใหบริสุทธ์ิเปรียบเหมือนกับเจาของไดเขา
มาอยูในบาน และทําใหเกดิความช่ืนชมยนิดีมีชีวิตชีวาและความงดงาม มีคริสเตียนหลายคนเมื่อไดรับ
การบังเกิดใหมแลว ก็หยุดอยูเพียงแคนัน้เขาไมไดดําเนนิตอไปถึงข้ันแหงความสมบูรณในชีวิตกบัพระ
คริสต และโดยเหตนุี้เอง ก็นากลัววาเขาอาจสูญเสียส่ิงท่ีเขาไดรับไวแลว มารติน ลูเธอร ไดนําเอาความ
จริงอันยิ่งใหญในเร่ืองความชอบธรรมโดยความเช่ือมาสูประเทศเยอรมัน แตลูเธอรไมไดส่ังสอน
เกี่ยวกับชีวิตอันลึกซ้ึงของคริสเตียน ผลท่ีตามมาเปนอยางไร? ชาวเยอรมันในทุกวันนี้มีความเชือ่นอย
และเฉ่ือยชา และเช่ือในลัทธิท่ีถือเอาเหตุผลของตนเองเปนใหญ และภูติผีปศาจ ตางกับประเทศอังกฤษ 
อาจารยเวสเลย แบ็กสเตอร และไวทฟลด ผูเขาใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ เปนผูนําคริส
เตียนในประเทศอังกฤษและอเมริกาใหมีชีวิตใกลสนิทสนมกับพระคริสต พวกเขาไดพบวา ผูท่ีเชื่อใหม
ท้ังชายและหญิงท่ีมิไดโนมตัวเพื่อรับเอาสิทธิอันสมบูรณจากพระองคนั้น มักจะกลายเปนคนเย็นชาและ
เปนคริสเตียนแตชื่อเทานั้น ความบาปในชีวิตจิตใจของพวกเขาจะสามารถเอาชนะเขาได และผลงาน
ของเขานําความปนปวนและความเสียหายมาสูพระราชกจิของพระคริสต ถาเขารอดก็เหมือนดังรอดจาก
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ไฟ บางทีทานคงเคยไดสังเกตเหน็คริสเตียนหนุม ๆ ซ่ึงดูเหมือนวาไดกลับใจเสียใหมแลวอยาง
มหัศจรรย และเต็มไปดวยความรักของพระเจา แตเขายังไมไดเขาสูชีวิตอันลึกซ้ึงของพระคริสต และ
เม่ือเขาถูกพญามารทดลองเขาก็จะลมลงในความบาปอีก เขาไดรับจติใจใหม แตเขาก็ละเลยตอชีวิตท่ี
ซาบซ้ึง ซ่ึงพระคริสตไดทรงเตรียมไวเพื่อบุตรของพระองคทุกคน 

2. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิมิใชศีลธรรมหรือการท่ีมีอุปนิสัยดี มีส่ิงท่ีดีหลายอยางในชีวติ
ของมนุษยแตนั่นมิไดหมายความวาเขาไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิเม่ือมนุษยสรางอุปนิสัยดีข้ึนเอง แลว
จะเรียกผลงานนั้นวาเปนผลงานของพระเจาไมได อุปนิสัยดีนัน้จะไมทนทาน บานท่ีสรางไวบนศิลาอัน
ม่ันคงคือพระคริสตเทานั้นท่ีจะไดรับความปลอดภัย 

3. การชําระใหบริสุทธ์ินั้นมิใชงานท่ีทานจะทําเองได มิใชไดมาดวยความพยายามของทานท่ี
เพิ่มข้ึนทีละนอย ๆ ถาหากทานสามารถชําระตัวเอง โดยการเพ่ิมความพยายามข้ึนเร่ือย ๆ จนกระท่ัง
สําเร็จ ทานกค็งหยิ่งผยองวาการชําระใหบริสุทธ์ิเปนผลงานของทานเองใชไหม? ทานผูอานท่ีรัก ทาน
จะไมสามารถชําระตัวทานเองใหบริสุทธ์ิตามลําพังตัวทานเองได ทานจะบริสุทธ์ิภายหลังจากท่ีทานได
มีชีวิตที่สมบูรณในพระคริสต ความบริสุทธ์ิเปนส่ิงท่ีทานตองรับเอาดจุของประทาน มิใชส่ิงท่ีจะเติบโต
ข้ึนเองได เปนส่ิงท่ีไดรับมาดวยการรับเอามิใชดวยการสรางข้ึนเอง ทานจะชําระตัวของทานเองไมได 
ส่ิงเดียวทีจ่ะกระทําไดก็คือมอบถวายตัวของทานท้ังหมดแดพระเจา ดวยความสมัครใจ ขอนี้สําคัญมาก
พระองคจะตองทรงเปนผูชําระเราใหบริสุทธ์ิ และมีชีวิตท่ีบริบูรณไปดวยพระองค 

4. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ มิใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเราถึงแกความตาย เปนการนาประหลาดท่ีมี
บางคนคิดวา ความตายนั้นมีการชําระปะปนอยูดวย แตกระน้ันก็ยังมีหลายคนท่ีหลงงมงายอยูอยางนั้น
เปนเวลาหลายป เขาหวังวาหยาดเหงื่อท่ีเยอืกเย็นแหงช่ัวโมงสุดทายนัน้ และจิตใจท่ีออนลงของเขาใน
วาระนัน้ บางทีอาจชวยใหเขาสูพระทรวงแหงพระเจาผูทรงชําระใหบริสุทธ์ิได ความคิดเชนนี้คงมาจาก
ความคิดเหน็เกาแกวา ความบาปของเราอยูในรางกายของเราเทานั้น คําสอนโบราณของคนบางพวกท่ีวา 
เนื้อหนังเปนส่ิงไมบริสุทธ์ิ และถาหากเราสลัดรางไปแลว จะทําใหเปนอิสระพนจากความผิดบาป และ
จะเขาไปสูความบริสุทธ์ิอันกวางใหญไพศาลทันที จะไมมีความบาปเหลืออยูในกระดูก เนื้อหนังและ
ตามเสนเอ็นอีกเลย ถาทานตัดมือของทานออกไป ความบาปก็มิไดหนีไปจากทาน ทานก็ยังเปนคนบาป
อยูตามเดิม แมทานตัดศีรษะของทานออกเสียและยอมสละชีวิตความบาปน้ันก็ยังจะปรากฏอยูในจิต
วิญญาณของทานความบาปมิไดอยูในรางกาย แตอยูในจติใจของทาน แมทานจะสละเรือนรางอันเปนผง
คลีดินของทานออกไปเสียจติวิญญาณของทานก็ยังคงดื้อดาน และเต็มไปดวยความบาปอยูนั่นเอง ความ
ตายไมอาจชําระจิตใจได เวลานั้นเปนเวลาท่ีไมเหมาะสมท่ีจะกลับใจ และยิ่งไมเหมาะกับการชาํระให
บริสุทธ์ิ ขาพเจาไมขอแนะนําผูท่ีคิดจะละเลยตอความรอดจนกระท่ังถึงช่ัวโมงแหงความตายน้ัน เวลา
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นั้นเปนเวลาท่ีหัวใจถูกบีบค้ัน สมองเลือนลาง และจิตใจตองการความม่ันใจ ความสงบ การหยุดพกั 
และการรูสึกวามีชัยตอบาป เพื่อท่ีจะทําใหจิตใจเปนท่ีสถิตของพระเจา เวลานั้นไมเหมาะกับการปฏิบัติ
พระราชกิจอันประเสริญของพระวิญญาณบริสุทธ์ิเลย การรับการชําระใหบริสุทธ์ิเกิดข้ึนในเวลาท่ีมี
สภาพจิตใจปกติ จะตองรับเอาโดยความรอบคอบสุขุม ไมเรงรอน แตดวยการอธิษฐานตามท่ีพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงนํา 

5. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ มิใชการรกระทําใหตัวเองดีบริบูรณ เราตองการความชวยเหลือ
ของพระคริสต เราไมสามารถพนบาปดวยตนเองได ขณะใดท่ีเรารูสึกวาเราอยูไดโดยปราศจากพระองค
แลว ขณะนัน้เราจะรูสึกวาชีวิตสวนหนึ่งของเรายังไมไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ เหตุท่ีจิตวิญญาณอัน
สูงสงของผูหนึ่งผูใดตองตกตํ่าลงจากมาตรฐานเดิม บางทีอาจเปนเพราะวาผูนัน้เกิดสํานึกถึงคุณงาม
ความดีของตัวเอง และแลวความหยิ่งลําพองก็เกิดข้ึนในใจของเขา เขามองดูตัวเองเปนดุจเทพเจา ขณะ
ใดท่ีทานหรือขาพเจารูสึกวาเขมแข็งหรือบริสุทธ์ิ ขณะนั้นเองการแตกแยกก็เร่ิมขึ้นซ่ึงจะทําใหเราไม
ยอมพึ่งพาพระองคอีก และแยกตัวไปจากทางของพระคริสตเราจะตองเปนภาชนะท่ีวางเปลา ซ่ึงเปน
ทางท่ีเปดใหชีวิตพระองคไหลผานไดโดยตลอด แลวความบริบูรณของพระคริสต ก็จะหล่ังไหลพร่ังพรู
มาสูเราตัวของเราจะดอยลง ๆ และพระองคจะเพิ่มความสําคัญมากข้ึน ๆ ในชีวิตของเรา 

๖. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ มิใชสภาวะทางดานอารมณ มิใชความต่ืนเตนยินดี แตเปนความ
ปรารถนาและความมุงหมายในชีวิตของเรา เปนส่ิงท่ีนําเราเขาสูการสนิทกับพระเจา และทําตามพระ
ประสงคของพระองค มีความปรารถนาท่ีจะอยูเพื่อพระเจา มีความมุงหมายท่ีจะออนนอมเช่ือฟง
พระองค เพื่อใหพระองคพอพระทัยฉะนัน้ส่ิงสําคัญก็คือ การท่ีจะรักพระองคและกระทําตามน้ําพระทัย
อันบริสุทธ์ิของพระองค ถาทานมีจิตใจเชนนั้นทานกจ็ะมีความสุข จิตใจท่ีเสาะแสวงหาแตความ
สนุกสนานนัน้ ยังมีความเห็นแกตัว ซ่ึงเปนชีวิตท่ีไมบริสุทธ์ิเจือปนอยู การท่ีจิตใจจะไดรับผลอันอุดม
จากพระเจา กจ็ําเปนจะตองออกจากความเห็นแกตวั เขาสูรมพระคุณของพระเจาเสียกอน 

ข. การรับการชําระใหบรสิุทธิ์ คืออะไร? 

ใหเราพจิารณาทางดานรับเสียกอน 
๑. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ คือการแยกตัวออกจากความผิดบาป ความหมายน้ีเปน

ความหมายท่ีสําคัญมาก คริสเตียนท่ีรับการชําระใหบริสุทธ์ิจะแยกตัวออกจากบาป จากโลกอันช่ัวราย
แมกระท่ังจากความเห็นแกตวัของเขาเอง และจากส่ิงท่ีเปนเหตุใหชีวติใหมของเราอยูหางจากพระคริสต 
แตมิไดหมายความวาความบาปและพญามารซาตานไดถูกทําลายเสีย เพราะยังไมถึงสมัยพันปของพระ
เจา แตพระองคทรงกั้นขอบเขตระหวางจิตใจท่ีไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิกับส่ิงตาง ๆ ท่ีไมบริสุทธ์ิ 
ปญหาใหญของคริสเตียนก็คือ การพยายามท่ีจะทําลายความช่ัว บางคนคิดวาถาเขาสามารถทําลายความ
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บาป และพญามาซาตานจนหมดส้ินแลว เขาจะมีความสุขอยางเอนกอนันตทีเดยีวหลังจากท่ีเขาเกดิใหม
แลว คริสเตียนเปนจํานวนมากประหลาดใจวา เหตุใดพระเจากย็ังทรงยอมใหพญามารมีชีวิตอยู พระองค
มิไดทรงสัญญาเลยวาพระองคจะทรงฆาพญามารซาตานเสียทันที แตพระองคทรงสัญญาวา จะขวาง
แมน้ําจอรแดนท่ีกวางและลึกนั้น ขวางไวระหวางคริสเตียนกับความบาป มีส่ิงเดียวท่ีทานจะทําไดก็คือ 
อยาไปสนใจใยดีกับความบาป ในโลกนี้มีความบาปมากพอท่ีจะทําลายเราท้ังหมดได หากเรายอมใหเขา
สูชีวิตของเรา ส่ิงแวดลอมเต็มไปดวยความบาปเหมือนกับอากาศรอบ ๆ โรงสีขาวซ่ึงเต็มไปดวยเขมา
จากเชื้อเพลิงท่ีถูกเผาไหม ในยุคสุดทายจะเปนดังนี้ แตพระเจาทรงมีพระประสงคใหจิตวิญญาณของ
ทานและขาพเจาแยกออกจากบาป 

๒. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ ยังหมายถึง การถวายตัวแดพระเจาอีกดวย และเปนความหมาย
ท่ีสําคัญเชนกัน ฉะนัน้การชําระใหบริสุทธ์ิก็คือ การแยกตัวออกจากความบาปและถวายตัวแดพระเจา 
คริสเตียนท่ีรับการชําระแลวจะยอมถวายตัวท้ังหมดแดพระเจา เพื่อใหพระองคทรงพอพระทัยในทุก
กรณี ความคิดเบ้ืองตนของเขาจะเปนดังนี้เสมอ คือ “ขอใหพระทัยของพระองคสําเร็จในชีวิตจิตใจของ
ขาพเจา” ความปรารถนาของเขาส่ิงเดียวกคื็อเขาจะใหพระเจาพอพระทัย โดยการกระทําตามน้ําพระทัย
ของพระองค นี่คือความหมายเกีย่วกับคําวา “ถวายตัว” ในพระคัมภีรเดมิ ทุกส่ิงท่ีแยกไวเพื่อพระเจาเปน
ของท่ีบริสุทธ์ิแลว ถึงแมวาส่ิงเหลานั้นจะไมมีบาปก็ตาม อาทิเชน พลับพลา แมพลับพลาไมมีความบาป
เลย แตไดถวายใหแกพระเจา เคร่ืองใชในพลับพลาทุกอยางไดรับการชําระแลวท้ังส้ิน ส่ิงเหลานั้นถูก
แยกไวเพื่อใชในทางบริสุทธ์ิ ทานผูอานท่ีรัก พระเจาทรงมีพระประสงคสําหรับเรามากไปกวาการท่ีให
เราเพียงแยกตวัออกจากความบาปเทานั้น พระองคทรงมีพระประสงคท่ีจะใหเราถวายตัวท้ังหมดของเรา
แกพระองค พระองคทรงมีพระประสงคอยางยิ่งท่ีจะใหจิตใจของเรารัก และถวายเกียรติยศ และทําให
พระองคพอพระทัย ทานกําลังทําใหพระองคสมหวังหรือไม? 

๓. การรับชําระใหบริสุทธ์ินั้น รวมท้ังการท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับพระเจาดวย เราตองเปน
ฉายาของพระองคและรับการประทับตราโดยพระเยซูคริสต 

๔. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิยังหมายถึง การมีเจตนารมณท่ีคลายคลึงกับพระเจา คริสเตียนท่ี
รับการชําระแลวจะยอมอยูใตบังคับบัญชาของพระองค และยอมเช่ือฟงพระองค เขาจะมีความปรารถนา
ท่ีจะทําตามน้ําพระทัยของพระเจาเหนือกวาส่ิงอ่ืนใดในชีวิต และเขาจะถือวา น้ําพระทัยของพระเจาท่ีมี
ตอเขานั้นเต็มไปดวยความเมตตากวาและประเสริฐกวาส่ิงอ่ืนใดท้ังส้ิน เขาจะรูสึกวาเขาไดขาดส่ิงท่ี
สําคัญท่ีสุดในชีวิต หากเขาพลาดมิไดปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจาไปเสีย เขารูวาพระทัยของพระ
เจาสงเสริมใหเขาทําการดีมากกวาเจตนารมณของเขาเอง เหตุฉะนั้นเขาจะขอใหเปนไปตามน้ําพระทัย
ของพระองค ในชีวิตของเขา 
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๕. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ หมายถึง ความรักอันสูงสงท่ีมีตอพระเจา และตอมวล
มนุษยชาติ ความรักชนดินีจ้ะทําใหพระบัญญัติสําเร็จ จะทําใหเกิดน้ําพุแหงการเชื่อฟง และความชอบ
ธรรมหล่ังไหล เราจะมีลักษณะคลายคลึงกับพระเจาไมได ถาปราศจากความรัก เพราะวาพระองคทรง
เปนองคธรรมแหงความรัก ความรักของพระองคจะทําใหชีวิตไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิอยางแทจริง 
ในประเทศท่ีมีอากาศหนาว เม่ือภูเขาท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะไดรับความรอนจากดวงอาทิตย ดอกไมก็
จะเจริญงอกงาม ดูลานตาไปหมดท้ังภเูขา ดังนั้นแหละเม่ือความรอนแหงความรักของพระเจาเขาสูจิตใจ
ของคริสเตียนท่ีเย็นชา คริสเตียนคนนั้นกจ็ะเกดิมีใจรักคนอ่ืน ๆ 

คนปาเม่ือถูกศัตรูเขนฆา โดยการหั่นรางกายออกเปนช้ิน ๆ เขาจะไมรองออกมาเลย เพราะจิตใจ
ของเขาแข็งปานหิน แตใจแข็งปานหินของคนปานั้นตางไปจากพระทัยของพระเยซูซ่ึงเต็มไปดวยความ
รัก จนพระองคถึงกับยอมตายแทนผูอ่ืน โดยการทนทุกขทรมานตามพระประสงคของพระบิดา ทานท่ี
รัก ถาหากจิตใจของทานเต็มไปดวยความรักของพระเจา ความรักนัน้จะลนและไหลไปยังผูอ่ืน เราก็จะ
รักเพื่อนบานของเราดุจรักตวัของเราเอง 

ค.แหลงของการชําระใหบริสุทธิ ์

พระเยซูคริสต ทรงเปนแหลงกําเนิดของการชําระใหบริสุทธ์ิ เราตองไมเพียงมองดวูาการชําระ
ใหบริสุทธ์ิเสมือนยอดภูเขาใหญ ซ่ึงพระองคทรงประทับยืนอยู และเราจะตองปนปายข้ึนไป แตระหวาง
เรากับยอดภูเขานั้นยังมีหินผามากมายท่ีเราจะตองปนปาย กอนท่ีเราจะไดข้ึนไปอยูกบัพระองค พระเยซู
เองทรงเปนผูชําระเราใหบริสุทธ์ิ พระองคตรัสวา “เพือ่เห็นแกเขาเองเราจึงทรงชําระตัวของเราเพ่ือเขา
ท้ังหลายจะรับการชําระใหบริสุทธ์ิดวย” พระองคทรงทราบวา เราจะรับการชําระใหบริสุทธ์ิไมได
นอกจากโดยทางพระองค พระองคจึงตรัสวา “เราชําระตัวของเราเอง” 

๑. พระองคทรงซ้ือการชําระนั้นเพื่อเรา ซ่ึงมีสวนรวมในการวายพระชนมของพระองค บนไม
กางเขน “โดยการทรงถวายบูชาหนเดยีว พระองคทรงกระทําใหคนท้ังหลายที่ถูกชําระใหบริสุทธ์ิแลวถึง
ท่ีสําเร็จเปนนติย เปนน้ําพระทัยของพระองคท่ีเราท้ังหลายไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิแลว คือโดยการ
ถวายพระกายของพระเยซูคริสตคร้ังเดียวเทานั้น” (ฮีบรู ๑๐:๑๐) 

๒. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิ เรามิไดรับดวยความพากเพียรของเราเอง แตไดรับดวยการท่ี
พระเยซูคริสตทรงสละพระชนมของพระองคบนไมกางเขนเพื่อเรา พระเยซูทรงซ้ือใหเราเชนเดยีวกับท่ี
พระองคทรงอภัยโทษแกเรา ทานมีสิทธิท่ีจะเปนคนบริสุทธ์ิและรับการชําระใหบริสุทธ์ิได 
เชนเดยีวกับท่ีทานมีสิทธิไดรับความรอด ทานเขาเฝาพระเจาและรองขอรับการชําระใหบริสุทธ์ิได 
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เชนเดยีวกับการท่ีทานไดรับการอภัยโทษความผิดบาป ถาทานยังไมไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ ทานก็
ขาดพระพรท่ีทานมีสิทธิรับ 

๓. การรับการชําระใหบริสุทธ์ิเปนของประทานจากพระเจา ท่ีทรงประทานใหแกเราเปลา ๆ ถา
หากการรับชําระใหบริสุทธ์ิมิไดเปนของประทานแลว การชําระใหบริสุทธ์ิก็มิไดเปนสวนหนึ่งของการ
ไถโทษบาป แตถาหากเปนสวนหนึ่งของการไถโทษบาป แตถาหากเปนสวนหนึ่งของการไถโทษบาป
แลวการรับชําระใหบริสุทธ์ิก็เปนของท่ีไดเปลา เชนเดยีวกับพระโลหิตของพระเยซู 

๔. เราไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิ โดยการท่ีพระเยซูคริสตทรงเขามาสถิตอยูในเรา พระองคมิได
เพียงแตทําใหจิตใจของเราเต็มไปดวยความชอบธรรมเทานั้น แตพระองคยังเสด็จเขามาประทับในจิตใจ
ของเราอีกดวย เราไมสามารถจะบรรยายถึงการกระทําอันนี้ได แตเม่ือใดท่ีเราประสบกับความส้ินหวัง 
เม่ือนั้นเราจะเรียนรูถึงความจริงขอนี้ และพระเยซูคริสตเองจะเสดจ็เขามาสถิตในชีวิตจิตใจแลวการ
ชําระใหบริสุทธ์ิก็เร่ิมข้ึน คือความหมายของหัวขอนี ้ พระเยซูทรงชําระพระองคเอง เพื่อเห็นแกพลไพร
ของพระองค และผูหนึ่งผูใดท่ีตั้งใจจะมีชีวิตที่บริสุทธ์ิโดยปราศจากพระองค ผูนั้นจะไมไดรับการชําระ
ใหบริสุทธ์ิอยางแทจริง เขาตองรับพระเยซูเขาไวในชีวิตจิตใจของเรา จึงจะนับวาไดรับการชําระให
บริสุทธ์ิ ในทัศนะของพระเจา “แตทานท้ังหลายเปนของพระองค เพราะเช่ือในพระเยซูคริสต ผูซ่ึงพระ
เจาไดทรงต้ังใหประกอบไปดวยปญญา ความชอบธรรม การสรรไวเฉพาะและการไถโทษ” (1โครินธ 
12:30) 

พระเจาทรงพระราชทานพระเยซูมาตามพระสติปญญาของพระองค พระองคคือปรัชญาเหนือ
ปรัชญาข้ันลึกซ้ึง ทรงเปนความชอบธรรม การชําระใหบริสุทธ์ิ และการไถบาป ดงันั้นเม่ือพระเยซูผู
ประทับอยูในจิตใจของเราพระองคก็กลับกลายเปนสติปญญาของเรา พระองคมิไดเพียงทรงทําใหเราดี
ข้ึน หรือทําใหเรากลายเปนส่ิงประหลาด แตพระองคเพยีงเสด็จเขามาประทับอยูในจิตใจของเราดุจคร้ัง
ท่ีพระองคทรงประกาศท่ีมณฑลกาลิลี 

เม่ือสรางพลับพลาเสร็จแลว พระวิญญาณบริสุทธ์ิก็เสด็จมาประทับท่ีไฟแหงพระสัญญาไมตรี
ระหวางคะรูบิมนั้น ภายหลังจากท่ีไดถวายพลับพลาใหแกพระเจาแลวพระองคก็เสดจ็ลงมาประทับท่ีนัน่ 
ดังนั้นเม่ือเราถวายตัวแดพระเจา พระองคก็เสด็จเขามาอยูในเรา และทรงถายเทพระชนมชีพของ
พระองคใหแกเรา พระวิญญาณบริสุทธ์ิผูซ่ึงเสด็จมาสวมทับนางมาเรีย ผูเสด็จลงมาประทับอยูเหนือพวก
ศิษยในเพนเตคอสตนั้น จะเสด็จมายังจิตใจทานและจิตใจของขาพเจา เม่ือเราไดถวายตัวอยางครบถวน
แกพระองคแลว ประหนึง่วาพระองคทรงสําแดงพระกายและเสด็จลงมาใหเราเหน็ดวยสายตาของเรา
จริง ๆ พระองคเสด็จมาจากสวรรคเพื่อสถิตในเรา ดุจเราอยูภายใตรมเงาของพระองคจริง ๆ พระเจา
เสด็จเขามาอยูในชีวิตจิตใจ และทรงดําเนนิชีวิตอันบริสุทธ์ิของพระองคอยูภายในเรา ในพระธรรมเอเศ
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เคียลบทท่ี 36:25-27 เรามีคําสัญญาของพระองคดังนี้ “เราจะเอาน้ําสะอาดพรมเจาท้ังหลาย” นั้นคือการ
ยกโทษบาปหรือขจัดบาปใหหมดส้ินไป “เราจะใหจิตใจใหมแกเจาท้ังหลาย” นั่นคือการบังเกิดใหม 

“เราจะใสพระวิญญาณของเราไวภายในเจา และจะใหดาํเนินกฎหมายทั้งหลายของเรา เจาจะ
รักษาพระบัญญัติของเราและจะประพฤติตามบัญญัติของเรา” นั่นคือส่ิงท่ีประเสริฐกวาการบังเกดิใหม 
และการรับการอภัยโทษบาป พระเจาผูทรงพระชนมอยูจะเสด็จมาประทับอยูในจติใจใหมของเรา พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิจะประทับอยูในจิตใจแหงเนื้อหนัง ซ่ึงพระเจาทรงพระราชทานให ดังนั้นการ
เคล่ือนไหวทุกอิริยาบท ความคิดทุกอยางความต้ังใจทุกประการ และความปรารถนาทุกดานของเราจะ
อยูในความควบคุมของพระเจา ซ่ึงดํารงพระชนมอยูในเรา คือ พระเจาทรงปรากฏอยูภายในเนื้อหนงัอีก
นี่แหละ คือการชําระใหบริสุทธ์ิท่ีสมบูรณ ซ่ึงเปนทางเดียวเทานัน้ท่ีมนุษยจะเขาสูชีวิตอันบริสุทธ์ิอยาง
ครบถวน เม่ือพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงควบคุมบังคับบัญชาชีวิตของเราอยางส้ินเชิงเชนนี้แลว เราก็จะ
ไดเขาสวนในพระลักษณะของพระเจา เปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีชายหรือหญิงคนใดจะมีความสัมพันธอันนี้กับ
พระเจา การชําระน้ีจะทําใหคนท่ีต่ําตอยท่ีสุด และเลวทรามท่ีสุดเขาถึงพระท่ีนั่งของพระเจาได 

ถาเราทราบวาพระเจาสถิตอยูภายในเรา ดังนี้แลวเราจะกมกราบพระองค เราจะไมกลาดูหม่ิน
พระองคดวยการทําบาป เราจะมีใจสงบและออนสุภาพ เพราะเราสํานึกถึงส่ิงท่ีมีคาอยูในจิตใจของเรา 
ทานท่ีรัก ทานไดตอนรับพระผูชําระใหบริสุทธ์ิเขาสูจิตใจของทานแลวหรือยัง? ทานทราบไหมวา ทาน
จะตองถวายตัวท้ังหมดแกพระองค และฟงพระดํารัสของพระองคท่ีมีตอทานวา “ขาพเจาถวายตัวของ
ขาพเจาเพราะเห็นแกเขา จะถวายตวัโดยความจริงดวย” 

ง.จะรับการชําระใหบริสทุธิ์ไดอยางไร? 

1. เราจะตองไดรับการสําแดงจากพระเจาวา เราตองการชําระใหบริสุทธ์ิ กอนท่ีเราจะไดรับการ
ชําระน้ัน เราตองตระหนกัวาเรายังไมไดรับการชําระ และจะตองไดรับการชําระเสียกอน เราจึงจะมี
ความสุข ส่ิงแรกท่ีพระเจาทรงกระทําใหเรา คือการทําใหเรารูสึกอับอายตอตัวเอง โดยทรงปลอยใหเรา
ตกอยูในการทาํผิดและใหเรามองเห็นความออนแอของเรา ดังนั้นเราจึงเห็นวาเรามิไดเปนคนชอบธรรม 
และไมสามารถแกไขปญหาไดโดยลําพังตัวของเราเอง พระเจาทรงโปรดใหบุตรที่รักของพระองคทุก
คนไดบทเรียนอันนี้ทุกกาลสมัย โดยใหมีการพล้ังพลาดบอย ๆ และพวกเราทุกคนตองเรียนดวยตัวของ
เราเอง 

2. เราตองมาหาพระเยซูคริสตในฐานะท่ีพระองคทรงเปนพระผูชําระใหบริสุทธ์ิ ถาเรารอง
ออกมาวา “โอขาพเจาเปนคนเข็ญใจจริง ใครหนอจะชวยขาพเจาใหพนจากกายแหงความตายน้ีได” เรา
จะตองเพิ่มเติมวา “ขาพเจาขอบพระคุณพระเจา โดยพระเยซูคริสตองคพระผูเปนเจาของเรา” (พระธรรม
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โรม 7:24-25) เราจะตองเหน็วาพระเยซูทรงเปนผูชวยท่ียิ่งใหญ และรูวาพระองคทรงสามารถจัดการทุก
ส่ิงท่ีเราตองการใหแกเรา 

3. เราตองมอบทุกส่ิงแกพระองค เราตองถวายตัวของเราแกพระองคอยางครบถวนโดยไมมี
ขอแม การถวายตัวนั้นจะตองจารึกอยูในหวัใจ เหมือนกบัจารึกไวในศิลาโปรดจําวันและเวลาท่ีทานได
ถวายตัวของทาน อยางเต็มเปยม และพระองคไดสถิตอยูในชีวิตจิตใจของทานอยางส้ินเชิง 

4. เราตองเช่ือวาพระองคทรงรับเรา เม่ือเรามอบถวายตัวเราแดพระองค พระองคทรงสัตยธรรม
และเต็มพระทัยในเร่ืองการชําระใหบริสุทธ์ินั้นเชนเดียวกบัทาน พระองคทรงเง่ียพระโสตฟงเสียง
ปฏิญาณของทาน พระองคทรงกระซิบตอบเม่ือทานกลาวจบวา “สําเร็จแลวเราจะพระราชทานนํ้าพแุหง
ชีวิตแกทานโดยบริบูรณ ผูใดมีชัยชนะก็จะไดรับมรดกทุก ๆ อยาง” มีคนเปนจํานวนมากทําผิดใน
ข้ันตอนนี้ บางคนยังยดึถือความดีเกา ๆ ของเรา ดังนั้นเขาจึงตกลงในความบาปอีก บางคนก็สะดดุท่ีข้ัน
ท่ีสอง เขามองไมเห็นวา พระเยซูทรงเปนผูทรงชําระเขาบริบูรณครบถวน และมีหลายคนไมสามารถรับ
เอาข้ันท่ีสาม เพราะเขาไมยอมทุก ๆ ส่ิงตอพระองคมีคนเปนอันมากยังลมเหลวแมจะไดผานสามข้ันนี้
ไปแลวเพราะเขาไมเช่ือวาพระเยซูจะทรงรับเขา จงจําข้ันท่ีส่ีนี้ไวใหด ี “ตัวของเราตายแลว ชีวิตของเรา
แพแลว และถูกฝงไวกับพระเยซู พระเยซูทรงเปนผูชําระเราใหบริสุทธ์ิและเปนทุก ๆ ส่ิงของเรา เรา
ยอมรับมอบทุกส่ิงไวในพระหัตถของพระองค เพื่อพระองคจะทรงจัดการกับชีวติของเรา ตามท่ี
พระองคทรงเห็นวาดีท่ีสุด เราเช่ือวาพระองคทรงรับส่ิงท่ีเรามอบถวาย เช่ือวาพระองคทรงสถิตอยูในตัว
เราและจะพระราชทานความจําเปนทุกส่ิงในชีวิตนี้ หรือในชีวิตหนา” 

ทานท่ีรัก ขาพเจาแนใจวาเม่ือทานรับเอาข้ันท่ีส่ีนี้แลว ทานจะไมเปนเหมือนแตกอน ข้ันท้ังส่ีท่ี
ทานเคยทําไมได ทานก็จะทําได ทานจะกลายเปนของพระเจาพระองคจะสถิตอยูกับทาน จิตใจของทาน
จะเปนเสมือนน้ําพุเล็ก ๆ อยูขางภูเขา และจะกลายเปนน้าํใหญท่ีลึกและไหลแรง 

จ.วิธีปฏิบัติตาม 

การดําเนนิชีวติท่ีไดรับการชําระใหบริสุทธ์ิในแตละวนั 
1. เราตองดําเนินชีวิตอยูโดยเช่ือฟงพระเจาอยางครบถวน เราตองทําส่ิงท่ีพระองคทรงบัญชา 

และอยูภายใตการนําของพระองค 
2. เราตองหม่ันฟงพระสุรเสียงของพระเยซู เราตองฟงโดยใกลชิด เพราะพระองคตรัสเบา ๆ 
3. ในเม่ือเรามีความทุกขยากหรือการทดลองหรือถูกลอลวง เราตองเขาใกลพระเจาและทูล

เร่ืองราวน้ันแกพระองค ภายหลังจากการมอบถวายตัวแลว แทนท่ีชีวิตของทานจะดาํเนินไปอยางราบร่ืน 
และมีความสุขตามท่ีทานมุงหวัง หากพญามารซาตานกลับมาทดลองทานและจะพยายามทําลายความ
เช่ือม่ันของทาน โดยการลอลวงอยางใดอยางหนึ่ง จงยืนม่ันอยูในพระองค และยินดีท่ีพระองคทรง
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นับวาทานมีคาคูควรแกการรับเอาการทดลองนั้น ถาทานพล้ังพลาดไปก็จงอยาทอแทใจ บางทีทาน
อาจจะกระทํางานบางอยางโดยลําพังตัวทานเอง ทานจึงประสบความลมเหลว จงวางภาระเหลานัน้ลงท่ี
ฝาพระบาทของพระองค แลวตั้งตนใหมและเรียนรูท่ีจะเขาสนิทอยูในพระองค เม่ือชนชาติอิสราเอลพาย
แพท่ีเมืองฮายแตแลวก็กลับเขมแข็งข้ึน ในครั้งตอไปทานจะตองนําส่ิงท่ีไดเรียนรูจากขอผิดพลาดคร้ัง
กอน ๆ มาใช เรามักจะพบกับอุปสรรคหรือความผิดพลาดของเราในตอนแรก ๆ เสมอ ทานสามารถ
เรียนหลักเกณฑวิชาพิมพดีดไดในเวลาอันส้ัน แตการท่ีทานจะพิมพไดชํานาญและคลองแคลวจะตองใช
เวลาฝกฝนหลายเดือนทีเดยีว และเชนเดียวกัน การท่ีจะเอาวัวคูใหมมาเทียมเกวียน ทานจะตองฝกหดัให
วัวเทียมเกวยีนเปนเวลาหลายเดือนเชนเดยีวกัน ววัจึงจะสามารถลากเกวียนไดเรียบรอย 
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หลักที่ 3 พระคริสตพระผูทรงรักษาโรคของเรา 2

“บรรดาความทุกขภัยไขเจ็บของเรา พระองคไดทรงรับเอาเอง” (พระธรรมมัทธิว 8:17) “พระ
เยซูคริสตทรงเปนอยูอยางเดียวกันในเวลาวานน้ี และเวลาวันนี้และสืบ ๆ ไปเปนนิจกาล” (พระธรรม
ฮีบรู 13:8) 

ก. สิ่งซ่ึงมใิชการรักษาโรคตามลักษณะของหัวขอนี้ 

ใหเรามาพิจารณาในมุมกลับกอน ท่ีไหนมีความดีท่ีนั่นก็จะตองมีความช่ัวปรากฏใหเหน็ใน
ทํานองเดียวกนัเหรียญเงินท่ีมีคามักจะถูกปลอมแปลงเสมอ พญามารซาตานก็อางวาตนเปนผูรักษาโรค
ดวยเหมือนกนั ฉะนั้นจําเปนจะตองช้ีแจงใหเขาใจอยางถูกตอง 

1. การรักษาโรคมิใชการรักษาทางแพทย หรือการรักษาท่ีใชเวชภัณฑ และก็มิใชพระพรพิเศษ
ของพระเจา ในการเยยีวยารักษา การรักษาโรคท่ีจะกลาวถึงนัน้เปนอํานาจแหงพระหัตถของพระเจา
โดยตรง พระองคทรงรับเอาความปวยไขของเรา โดยปราศจากความชวยเหลือของมนุษย เราไมควรจะ
กลาวตําหนิติเตียนผูรับการรักษาทางยา ถาหากเขายังไมพรอมท่ีจะมอบรางกายของเขาไวในการรักษา
ของพระเจา สําหรับพวกเขาการใชวิธีรักษาทางธรรมชาติและวิทยาศาสตรก็นับวาดแีลว และเราตางก็
ยอมรับอยางหนาช่ืนตาบาน การรักษาโดยวิธีเชนนี้มีคุณคาไมนอย แตความพยายามของมนุษยจะมา
ส้ินสุดท่ีจุดหนึ่ง เม่ือไดยินหมอกลาววา “หมดปญญา” กระน้ันก็ดี เขาไมควรละท้ิงการชวยเหลือของ
มนุษยจนกวาจะไดพบการชวยเหลือท่ีดีกวานั้น เขาควรจะยดึอยูในการรักษาเยยีวยาอยางธรรมชาติเวน
แตเขาจะไดรับการนําของพระเยซูคริสตใหไววางใจในพระองคโดยครบถวนเพื่อจะไดส่ิงท่ีสูงกวาและ
แข็งแรงกวาชีวิตธรรมดาของเขา เขาตองม่ันใจวาพระวจนะของพระเจาสอนถึงการรักษาโดยแนชัด
เชนเดยีวกับการอภัยโทษบาป 

2. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาทางอํานาจจติ มิใชการรักษาโรคโดยระบบการถือเหตุผลเปน
หลัก 

(คนไทยเช่ือถือการทํานายโชคชะตากันมาก ผูท่ีรับจางทํานายโชคชะตาราศี หรือท่ีเรียกกนัวา
หมดดนูั้นเปนใครกัน? เปนคนบาปเหมือนเราท้ังนั้นมิใชหรือ? เขารูเหตุการณในอนาคตจริงหรือเปลา? 
เปลาเลย เปนการเดาแท ๆ เขาเปนคนบาปชวยตวัเองยังไมได แลวเขาจะชวยผูอ่ืนไดอยางไร? ถาเขาชวย
ตัวเองไดเขาคงไมตองไปเท่ียวรับจางทํานายโชคชะตาเชนนั้นดอก ฉะนั้นการหลงเชื่อหมอดูในเวลาท่ี
ทานเจ็บไขไดปวยจงึเหน็วาเปนการกระทําท่ีโงเขลาแท ๆ หมอดูจะชวยคนปวยไขอยางแทจริงไมได
เลย) 
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3. การรักษาโรคนี้มิใชเปนการรักษาโดยใชอํานาจสวนตัว มิใชอํานาจลึกลับซ่ึงไหลผานรางกาย
หนึ่งไปสูอีกรางกายหนึ่งได ศิษยาภิบาลที่แทจริง ท่ีไดรับอํานาจในการรักษาโรคจากพระเจาจะไมทําให
เจ็บปวยเขาใจวาอํานาจในการรักษามาจากตน การรักษาโรคนี้เปนการประสานสัมพันธระหวางใจตอใจ 
และวิญญาณตอวิญญาณระหวางผูปวยกับพระคริสตผูทรงพระชนมอยู การรักษาโรคจึงจะสัมฤทธ์ิผล 

4. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาโดยใชเวทมนตคาถา เราคงจะไมปฏิเสธวา พญามารซาตานมี
อํานาจเหนือรางกายของมนษุย มันสามารถทําใหรางกายมนุษยเกดิโรคได และถาหากมันมีอํานาจทําให
รางกายเกดิความเจ็บปวยเชนนั้น ขาพเจามองไมเห็นเหตุผลเลยวา ทําไมมันจะไมทํา และถามันพอใจ
ใคร มันก็จะทําใหผูนั้นหายเปนปกติได ถาพญามารซาตานมีอํานาจท่ีจะผูกมดัผูหญิงคนหนึ่งในสมัย
ของพระคริสตไวไดตั้ง 18 ป มันก็มีอํานาจจะปลดปลอยหญิงคนนัน้ไดในทันทีเชนเดียวกนั ถาความ
เจ็บปวยเปนงานของมันในเวลาน้ัน ในปจจุบันนีก้็คงเปนเชนเดยีวกนั ถาหากมันสามารถใชคนท่ี
แข็งแรงและมีสุขภาพดีไดดกีวา มันก็จะใช แตในบางคร้ัง ถามันเห็นวาจะใชคนออนแอและเจ็บปวยได
ดีกวามันกจ็ะใชคนจําพวกนี้ การไหวผีและขออํานาจจากผีมีมาชานานแลว และปจจุบันนี้กย็ังมีอยูท่ัวไป 
พวกอินเดยีนท่ีอยูในปาและพวกชาวอาฟรกิันท่ีดุรายมักจะทําพิธีนี้ พวกเขาไดใชอํานาจเวทมนตขจัดปด
เปาความปวยไข และมีคําเลาลือกันวามีคนจํานวนมากหายจากโรคภยัไดจริง ๆ การท่ีบางคนหายดวย
อํานาจเวทมนตนั้นอาจเปนความเช่ือซ่ึงเปนขอพิสูจนวาผีมีอํานาจจริง และน่ันก็คือขอพิสูจนในการที่
พระเจาไดทรงเตือนไวแลวอยางนาเกรงขามวา ในวาระสุดทายวญิญาณแหงผีรายจะสําแดงอภินหิารบน
แผนดินโลก ดังนั้นถาเปนไปไดมันก็อาจจะลอลวงแมผูท่ีถูกเลือกสรรไวแลวใหหลงไป มันไมสามารถ
ลอลวงบุตรแทของพระเจาได ถาทานถูกมันลอลวงก็จงรูไวเถิดวาทานอาจจะไมใชบุตรแทของพระเจาก็
ได ขาพเจาขอเตือนทานถาทานรักท่ีจะมีชีวติอยางมีความสุข ก็จงหลีกหนีจากบวงแรวนี้เสียเถิด ทานจะ
พบวามันเปนความจริงอยูบาง แตมันเปนอํานาจมืดท่ีรายกาจ และมันจะทําใหความเชื่อในพระเจาของ
ทานจมลงในความช่ัวรายนาสะพรึงกลัวนัน้ 

5. การรักษาโรคนี้มิใชการรักษาดวยการอธิษฐานมาก ๆ มีคริสเตียนเปนจํานวนมากที่ปรารถนา
อยางยิ่งท่ีจะใหคนอ่ืนอธิษฐานเพ่ือเขา เขาเขาใจวา ถามีจํานวนผูท่ีอธิษฐานเพื่อเขามากก็จะเกดิผลดีแก
เขา และถาหากคริสเตียนท้ังหมดในโลกอธิษฐานเผ่ือเขา เขาก็มีหวังท่ีจะหายโรคได คนสวนมากเห็นวา
ถามีสมาธิในการอธิษฐานมากพอ ก็จะเกดิฤทธ์ิอํานาจอันยิ่งใหญสามารถเคล่ือนภูเขาไปได และบางที
สามารถทําใหพระประสงคของพระเจาเปลี่ยนแปลงได โปรดจําไววาการอธิษฐานท่ีไมไดเปนไปตาม
น้ําพระทัยของพระเจาจะปราศจากฤทธ์ิอํานาจ ถาหากทานมิไดตดิสนทิกับพระคริสตผูทรงรักษาโรคผู
ทรงพระชนมอยู ทานกจ็ะไมไดรับการรักษา การรักษาโรคนั้นเกิดขึ้นจากการไดสัมผัสกับพระคริสต 
มิใชเปนไปดวยคําอธิษฐานมาก ๆ แตเปนการรักษาจากพระคริสตโดยตรง 
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6. การรักษาโรคมิใชการรักษาโดย ความเช่ืออยางเดยีว ผูท่ีฝกใฝในความเช่ือเปนอันตราย 
(แทนท่ีจะระลึกถึงพระเจา) เม่ือหวิขาวทานไมไดกินหมอขาวฉันใดเม่ือทานปวยและตองการหายโรค 
ทานก็ไมไดไวใจในความเช่ือฉันนั้น แตทานตองไวใจในพระเจา ถาทานมัวเฝาดูแตความเชื่อทาน 
อาจจะตองเสียความเช่ือนั้นไปพระเจาเทานัน้ท่ีเปนผูทรงรักษาโรคของเรา ถาหากเราจะพึ่งในคํา
อธิษฐานหรือในความเชื่อหรือในวิถีทางใด ๆ แลว เรากจ็ะไมมีหวังท่ีจะไดรับพระพรเลย 

7. การรักษาโรคนี้มิใชอํานาจจิต ไมมีใครสามารถเปล่ียนความลมเหลวของตนใหเปนความ
เขมแข็งได กฎท่ีเกี่ยวกับกลไกมีวา รางกายจะขยับเขยื้อนโดยลําพังตัวของมันเองไมไดจะตองมีอํานาจ
ภายนอกมากระทํา 

นักปราชญ โบราณช่ือ อารคีมีดิส กลาววา เขาสามารถท่ีจะดดีโลกข้ึนไดหากมีไมยาวพอทีจ่ะ
ดีดจากภายนอกโลก แตเขาไมสามารถท่ีจะกระทําการนัน้ภายในโลกได ถาคนใดหลงทําบาปหรือเกิด
เจ็บปวย อํานาจท้ังหมดในตัวของเขาก็ไมสามารถท่ีจะแยกเขาข้ึนมาได จะตองมีพลังภายนอกตัวของเขา
จึงจะยกเขาข้ึนได มิฉะนัน้เขาก็จะอยูในสภาพเชนนัน้ตลอดไป เราจะตองมอบถวายชีวิตจิตใจใหแกพระ
คริสต แลวพระองคจะทรงนําใหเรามีความปรารถนาท่ีจะกระทําตามพระทัยอันดีของพระองคการรับ
อํานาจจากพระเจาตามความตองการของเรานั้นชางงายและนาช่ืนชมจริง ๆ เพียงแตถูกตองพระหัตถ
ของพระองค และรับเอากําลังจากพระองค 

8. การรักษานัน้มิใชการทาทายน้ําพระทัยของพระเจา มิใชการพูดวา “ฉันจะตองรับพรอันนี้ให
ไดไมวาพระองคจะพอพระทัยหรือไมกต็าม” จะเหน็ไดวาการรักษานั้นเปนพระประสงคอันสูงสุดท่ี
พระองคทรงมีตอเรา เราจะไมวางใจในการรักษาโรคจนกวาจะทราบวาเปนพระประสงคของพระองค 
แลวเราจะกลาวไดวา “ฉันปรารถนาดังนั้นก็เพราะพระองคทรงปรารถนาดังนั้นเหมือนกัน” 

9. การรักษาโรคนั้นมิใชกายอมตะ แตเปนกายท่ีเต็มไปดวยความบริบูรณจนกระท่ังงานแหง
ชีวิตสําเร็จลงและแลวพระคริสตก็จะเสดจ็กลับมารับเราไปอยูกับพระองค 

10. การรักษาโรคนั้นมิใชวชิาชีพ ซ่ึงนําไปใชหากนิ เชนเดียวกับพอคาขายของ ถาหากวามีคน
ใชการรักษาไปหากินแลว ก็จงขัดขวางการกระทําอันนัน้เสียของประทานทุกอยางเราจะไดพบจากพระ
เจาเปลา ๆ เชนเดียวกับพระโลหิตของพระคริสตบนไมกางเขนไดหล่ังไหลเพื่อเรา 

ข. การรักษาโรคน้ันคืออะไร? 

1. คืออํานาจประเสริฐเหนอืธรรมชาติของพระเจาท่ีแผซานเขาสูรางกายของมนุษย กอใหเกดิ
ความเขมแข็ง และเขาไปแทนท่ีความออนแอและความทุกขทรมานในรางกายของเรา เปนการสัมผัส
ฤทธานุภาพแหงพระเจา และไมมีอะไรขาดตกบกพรองเลย เปนอํานาจอยางเดียวกันกับท่ีไดทรงเรียก
บุตรสาวของญายโรใหฟนขึ้นจากความตายหรือท่ีทําใหทานกลับใจใหมเปนส่ิงท่ีนาประหลาดไหม ท่ี
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พระเจาทรงสําแดงอํานาจเชนนี้ พระเจาทรงใชฤทธานุภาพในการทําใหคนกลับใจใหมมากกวาการเรียก
คนตายใหฟนข้ึน พระเจาทรงใชอํานาจทําลายอุโมงคฝงศพและทรงเรียกรางท่ีไรชีวิตของคนตายที่ถูก
ฝงท่ีนั่นหลายปมาแลว นอยกวาท่ีพระองคทรงใชในการอยูทรงไถดวงวิญญาณดวงหนึ่งไว และการชวย
ใหเหลาสิทธิชนของพระองคยืนม่ันอยูจนถึงท่ีสุดปลาย 

2. การรักษาโรคมิไดตั้งอยูบนรากฐานของการหาเหตุผลของมนุษยหรือคําพยานของผูท่ีหาย
จากโรคภัยไขเจ็บแลว แตตัง้อยูบนรากฐานแหงพระวจนะของพระเจาเทานั้น คําพยานท้ังหมดทั่วท้ัง
จักรวาล ไมสามารถทําใหคําสอนขอนี้เปนสัจธรรมไปได ถาหากมันมิไดตั้งอยูบนรากฐานแหงพระ
วจนะของพระเจา ส่ิงท่ีกล่ันกรองมาจากสติปญญาของมนุษยจะไรคา หากมิไดมีรากฐานมาจากพระ
วจนะของพระเจา ความจริงขอนี้ตั้งอยูบนพระวจนะอันนิรันดรของพระเจา มิฉะนัน้แลว กเ็ปนเพียง
ถอยคําของมนุษยเทานั้น 

3. การรักษาโรคนั้นสําแดงถึงน้ําพระทัยของพระเจา และการนอมรับน้ําพระทัยของพระองค 
คริสเตียนผูแสวงหาการรักษาโรคจะคอย ๆ เขาใจ รูถึงน้ําพระทัยของพระเจา และเม่ือทราบแลว เขาก็จะ
เรียกรองเอาส่ิงนั้นโดยไมหวั่นไหวเลย ถาผูทนทุกขรูสึกวางานซ่ึงพระเจาพระราชทานใหเขากระทํานั้น
สําเร็จแลว และทราบวาเวลานั้นพระองคทรงเรียกใหไปสวรรค เขาก็ยอมจะพอใจกับพระประสงคของ
พระเจาอันนั้น และนอนหลับอยางสงบอยูในพระหัตถของพระเยซู เพื่อนท่ีรัก ถาหากทานรูสึกสํานึก
เชนนั้น ขาพเจาก็ไมกลาท่ีจะบอกทานใหดิ้นรนเพื่อหลุดพนจากความสํานึกนั้น ถาหากความรูสึกนั้นมา
จากพระเจา ความคิดอันเดียวของขาพเจากคื็อใหทานคิดวางานของทานยังไมเสร็จ ถาหากทานไมไดรับ
แสงสวางอันกระจางของพระเจาวาเปนดังนั้นจริง และถาทานออนนอมและปรารถนาท่ีจะมีชีวิตอยู เพื่อ
ทําใหงานของทานสําเร็จลงดวยความยินด ี แลวพระองคผูไดตรัสประมาณสองพันปมาแลววา “ไมควร
หรือท่ีจะใหผูหญิงนี้หลุดจากหลังโกง” (ลูกา 13:16) ก็ยังคงเปนพระองคเดยีวกันกับในสมัยกอนนัน้ 
พระองคยังคงตรัสแกทานในทามกลางความออนแอของทานวา “เจาไมควรจะหายปวยเปนปกติหรือ?” 
แนนอนเหลือเกินวา เพียงเทานั้นก็เพียงพออยูแลว 

บางทีพระองคอาจจะทรงอนญุาตใหความเจ็บปวยเพื่อตีสอนทาน ทานอาจจะเปนพยานหรือรับ
ใชพระคริสตอยางไมเต็มเม็ดเต็มหนวย ถาเชนนั้นแลวขาพเจาก็เกรงวาทานอาจจะไมหายจากโรค
จนกวาทานจะปฏิบัติตนอยางถูกตองตามพระประสงคของพระองค ทานอาจกระทําในส่ิงท่ีไมถูกตอง
หรือมีอคติ พระองคอาจไมทรงโปรดใหทานหายโรคจนกวาทานจะไดจัดการเร่ืองนั้นเสียกอน พระองค
อาจจะทรงเรียกทานใหมาปฏิบัติพระราชกิจบางอยาง แตทานกลับดื้อดึงไมยอมปฏิบัติตาม ทานจะ
ไมไดรับการรักษาจนกวาทานจะยอมปฏิบัติตาม ความเจ็บปวยท่ีเกดิข้ึนแกบุตรท่ีรักของพระเจานัน้ มี
ความหมายหลายรอยอยาง และพระองคทรงสําแดงใหทานทราบวาพระสุรเสียงของพระองคท่ีมีตอทาน
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นั้นหมายถึงอะไร “แตพระเจาก็ตรัสอยูรํ่าไป เออหากคนไมรูสึก พระเจาก็ตรัสซํ้าอีกทางหนึ่ง คือในฝน
และในนิมิตเวลากลางคืนเปนตน เม่ือคนหลับสนิท หลับใหลอยูในท่ีนอน เม่ือนั้นพระองคทรงเปดหูคน 
และทรงผนึกคําตักเตือนไวในใจเขา เพื่อพระองคจะทรงเหน่ียวร้ังคนไมใหกระทําตามความมุงหมาย
ของเขา และเลิกจากความหยิ่งอวดดีของเขา พระองคจึงทรงดึงวิญญาณของเขาไมใหตกเหว และร้ังชีวิต
ของเขาใหออกมาจากการถูกประหารดวยดาบ อีกอยางหนึ่งเขาถูกปราบดวยความเจ็บปวดใหอยูบนท่ี
นอนของเขา และปวดราวไปตามกระดกู และกระดูกของเขาก็ไมอยากรับประทานอาหารช้ันเลิศ เนื้อ
ของเขาก็แหงหายไปทกุที จนเหลือแตหนังหุมกระดูกและกระดูกของเขาก็ไมปรากฏแตกอนก็ผุดข้ึนมา
เปนซ่ี ๆ เออ จิตวิญญาณของเขาก็จะมาถึงผูทําลาย 

ถาหากมีเทวทูตองคหนึ่งมายงัเขาเปนผูแถลงการณคือองคหนึ่งในพันองคนั้น เพื่อจะบรรยาย
ใหเขาเห็นหนทางท่ีถูก แลวทานก็ทรงเมตตาแกเขาตรัสวา “อยาใหเขาลงไปอยูในหลุมนั้นเลย เรามีคา
ไถมาใหแลว เนื้อของเขาก็จะกลับเปลงปล่ังยิ่งกวาเนื้อของเด็ก และความหนุมแนนของเขาก็จะกลับคืน
มา” 

พระดํารัสของพระเจาเกี่ยวของกับรางกายของคนเรานั้นมีมากทีเดยีว และเปนส่ิงจําเปนท่ีดวง
วิญญาณจะไดรับการตีสอน กอนท่ีจะไดรับการรักษาโรคจากพระเจาและเม่ือรับการรักษาแลวก็ควร
ปฏิบัติตามคําตีสอนตอไปและเดินใกลชิดอยูกับพระเจา เม่ือดวงวิญญาณเดนิอยูในแนวเดียวกับพระองค 
และเช่ือฟงพระองคแลว ชีวติของพระเจาก็จะหล่ังไหลเขาสูรางกายอยางเต็มเปยม ขอบคุณพระคุณ พระ
เจาเม่ือเราไดรับชีวิตของพระคริสตแลวพญามารก็เขามาเกี่ยวของกับเราไมได 

4. การรักษาโรคเปนสวนหนึ่งของการไถบาปของพระคริสต และศิลาฤกษแหงการรักษาโรคก็
คือไมกางเขน “พระองคทรงไถชีวิตของทานไวจากความพินาศ” “อยาใหเขาลงไปอยูในหลุมนัน้เลย เรา
มีคาไถมาใหแลว” แนนอนเหลือเกิน การรักษาโรคมาจากพระองคแตผูเดียว “พวกเราหายเปนปกติได 
เพราะรอยแผลเฆ่ียนของพระองคนั้น” (พระธรรมอิสยาห 53:5) นั่นคืองานไถของพระคริสต ทานท่ีรัก 
ทานมีสิทธ์ิท่ีจะรับเอาผลจากการกระทําของพระองคนี ้ เพราะรางกายของพระองคทรงชําระหนี้ของ
ทานท้ังหมดแลวบนไมกางเขน จงรับเอาการรักษาโรคและจงรักพระองคมากข้ึนกวาเกา เพราะการ
รักษาโรคนั้นไดมาจากรอยแผลเฆ่ียนของพระองคขาพเจาชอบใจคําวา “รอยแผลเฆี่ยน” ซ่ึงเปนเอกพจน
ในภาษากรีกหมายถึงการท่ีพระวรกายของพระองคถูกทุบตีจนกลายเปนรอยเฆ่ียนรอยเดยีว พระกาย
ของพระองคฉีกขาดหมด ไมมีเนื้อหนังเหลือ รางกายของเราไมมีร้ิวรอยของการเฆ่ียนตีแมแตเทาเสนผม 
เพราะพระครสิตไดทรงทนทุกขเพื่อไถเราไวแลว 

5. การรักษาโรคมายังเราโดยชีวิตของพระเยซูคริสตผูทรงคืนพระชนมในพระกายของพระองค
เอง พระองคทรงข้ึนไปยังสวรรคดวยพระกายที่ทรงพระชนมอยู บัดนี้ทานจะเห็นพระองคท่ีนั่นได พระ
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หัตถและพระบาทของพระองคประกอบดวยเนื้อและกระดูกซ่ึงทานอาจจับตองได พระองคอาจนั่งอยู
กับทานท่ีโตะอาหาร และรับประทานรวมกับทานในวนันี้ เชนเดียวกับในสมัยโบราณก็ได พระวรกาย
ของพระองคมิไดคลุมดวยเมฆหมอก แตพระองคทรงมีเนื้อหนังและโลหิตเชนเดยีวกับเรา นั่นคือพระ
คริสตของเรา พระคริสตผูทรงเปนอยูและพระองคทรงสามารถและทรงเต็มพระทัยท่ีจะมีสวนในชีวิต
ฝายรางกายรวมกับทาน โดยทรงปลอยพลังของพระองคเขามาสูตัวทาน รางกายของเราไดรับการรักษา
โดยพระชนมชีพของพระคริสต ความสัมพันธของเรากับพระองคมีความใกลชิดยิง่กวาสายสัมพนัธใน
การสมรส ใกลชิดจนกระท่ังชีวิตในสายโลหิตของพระองคไหลไปสูสายเลือดของทาน นั่นคือการรักษา
โรคของพระเยซู 

6. การรักษาโรคเปนงานของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ พระองคจะทําใหรางกายกลับสูสภาวะปกต ิ
การท่ีพระคริสตทรงรักษาคนเจ็บปวยเม่ือพระองคทรงมีพระชนมชีพอยูในโลกน้ี มิใชเพียงเพราะวา
พระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระองคตรัสวา “ถาเราขับผีออกดวยพระวญิญาณของพระเจา 
แผนดินของพระเจาก็มาถึงทานแลว” (พระธรรมมัทธิว 12:28) พระเยซูทรงรักษาโรคโดยอาศัยพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ “พระวญิญาณของพระเจาสถิตอยูบนขาพเจา เพราะวาพระองคไดทรงชะโลมต้ัง
ขาพเจาไวใหประกาศกิตติคุณแกคนยากจน” (พระธรรมลูกา 4:18) พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเปนผูแทน 
เปนผูแสดงฤทธ์ิเดช แทจริงเราหวังท่ีจะเห็นพระองคทรงกระทําการอยูในสมัยนี ้ เพราะเปนชวงเวลา
แหงการโปรดประทานของพระองค และเปนสมัยท่ีไดมีคําพยากรณไวแลววา จะมีหมายสําคัญและการ
มหัศจรรยเกิดข้ึน ซิมโซนไดรับพลกําลังมาจากไหน เขาไดรับเม่ือพระวิญญาณของพระเจาเสดจ็มาบน
เขา แลวเขากส็ามารถทําลายวหิารนั้นลงมาพรอมกับพระดาโฆนท่ีอยูในวิหารนั้นดวย พระวิญญาณของ
พระเจาสถิตอยูในเน้ือหนังของซิมโซน ดังนั้นเม่ือไฟของพระวิญญาณบริสุทธ์ิผานทางรางกายของเรา
ซ่ึงมีโรคภัยไขเจ็บ รางกายของเราก็จะหายพรอมกับเกิดมีกําลังใหมข้ึนทุกขุมขน 

7. การรักษาโรคเกิดจากพระคุณของพระเจา มิใชเกิดจากผลงานของมนุษย มิใชไดมาโดยการ
ซ้ือขายหรือทํางานทดแทน เราไมสามารถชวยพระเจาในการรักษาโรค เราตองรับเอาการรักษาดจุของ
พระราชทานซ่ึงเปนดุจเดียวกบัการรับการอภัยโทษบาป ซ่ึงเปนของพระราชทานท่ีใหเปลา ๆ 

8. การรักษาโรคมายังเราโดยความเช่ือ ซ่ึงมิใชความเช่ือในหลักศาสนา พระเจาทรงเปนผูรักษา 
แตโดยความเช่ือเราจึงรับเอาการรักษานัน้ เราจะตองเชื่อวาพระเจาทรงรักษาโรค กอนท่ีพระองคจะ
โปรดใหเราหายเปนปกติ จะตองเช่ือดุจเปนความรูสึกในปจจุบันแลวรับเอาผลนั้น พระเจาทรงประสงค
ท่ีจะใหเราพ่ึงอาศัยในพระองคและวางใจในพระองค และช่ืนชมยินดีและสรรเสริญพระนามพระองค
ในส่ิงท่ีพระองคไดพระราชทาน โดยปราศจากความสงสัยและความกลัว 
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9. การรักษาโรคเกี่ยวของกบัขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของคริสตจักร ตั้งแตสมัยของทานเป
โตรในพระธรรมกิจการบทท่ี ๓ มาจนถึงปจจุบันนี ้ มีตวัอยางการรักษาโรคใหเราไดเห็นอยูเสมอ ๆ คน
เปนจํานวนมากท่ีไดรับการรักษาโรคตางแซซองเปนเสียงเดียวกันวา “พระเยซูคริสตทรงเปนอยูอยาง
เดียวกัน ในเวลาวานน้ี และเวลาวันนี้ และสืบ ๆ ไปเปนนิจกาล” เร่ือยมา จนถึงสมัยกลางคริสตจักร ตาง
ก็เช่ือและส่ังสอนถึงความจริงขอนี้ ชีวิตของลูเธอร แบกสะเตอร ฟอกสไวทฟลด และ จอหน เวสเลย 
ลวนเปนประจกัษพยานท่ีแสดงใหเห็นถึงความจริงขอนี ้ ในสมัยตอมา มีตัวอยางในการรักษาโรค
ปรากฏใหเหน็เปนอันมาก ประเทศเยอรมันนี สวิตเซอรแลนด สวีเดน นอรเวย อังกฤษและประเทศใน
เครือจักรภพอังกฤษ และองคการของมิชช่ันท่ัวโลก ตางก็มีพยานหลักฐานของฤทธ์ิอํานาจแหงการ
รักษาโรคของพระเยซู ในสหรัฐอเมริกากมี็พยานในการรักษาโรคอยูมากมาย แมในประเทศไทยมีคริส
เตียนหลายคนท่ีไดรับการรักษาโรค บางคนทานคงรูจกัดีและรูวาเขาไดหายจากโรคโดยฤทธ์ิเดชของ
พระเจาจริง ๆ 

10. การรักษาโรคนั้นเปนหมายบอกถึงกาลเวลาเล็งใหเห็นถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู
คริสต การรักษาโรคเปนคําตอบของพระเจาแกผูท่ีไมเช่ือ มนุษยพยายามใชปญญาของตนอธิบายความ
จริงในการรักษานี้โดยการสําแดงฤทธานุภาพของพระองค 

ค.พระเยซูทรงรักษาโรคของเราไดอยางไร 

1. เพราะวาพระองคไดทรงซื้อการรักษาโรคใหเรา ดวยรอยเฆ่ียนท่ีพระกายของพระองค การ
รักษาโรคเปนสวนหนึ่งของการไถบาปบนไมกางเขน “บรรดาความทุกขภัยไขเจ็บของเรา พระองคได
ทรงรับเอาเอง (พระธรรมมัทธิว 8:17) 

2. เพราะพระชนมชีพท่ีเปนข้ึนมาจากความตายของพระองคอยูในเรา เราไดรับการรักษามิใช
จากพระเยซูเทานั้น แตในพระเยซูดวย การรักษาโรคนั้นอยูท่ีพระกายท่ีทรงพระชนมอยูของพระองค 
และเราไดรับการรักษาเม่ือเราเขาสนิมอยูในพระองค 

3. เพราะพระองคทรงชวยใหเราไดรับการรักษาโรค โดยทรงพระราชทานความเช่ือใหเรา ถา
เราตองการรับการรักษาโรค พระองคก็จะพระราชทานความเช่ือใหแกเรา เราไมจาํเปนตองปนข้ึนไป
บนท่ีสูงเพื่อจะแสวงหาพระองค แตพระองคจะเสด็จลงมาหาเรา เม่ือเราตกอยูในความส้ินหวัง และทํา
ใหเราเกิดความวางใจในพระองค คร้ังหนึง่ ชาวจีนคนหนึ่ง กลาวถึงความแตกตางระหวางพระคริสตกับ
ศาสดาอ่ืน ๆ วา “ขาพเจาไดตกลงไปในหลมและจมไปคร่ึงตัว ขาพเจาไดรองใหคนมาชวยฉุดขาพเจาให
ข้ึนจากหลมนัน้ เม่ือขาพเจาเงยหนาข้ึนก็เห็นชายนาเคารพและมีผมขาวผูหนึ่ง กําลังกมลงดูขาพเจา 
ใบหนาของทานสําแดงออกถึงความบริสุทธ์ิหมดจดทานกลาววา “ลูกเอยท่ีนี่เปนท่ีนากลัว” ขาพเจาตอบ
วา “ถูกแลวครับ ผมตกลงมาท่ีนี่ ทานจะชวยฉุดผมข้ึนไปไดไหม” ชายผูนั้นกลาวตอไปวา “ลูกเอย ถา
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เจาไดอานหนงัสือของเราและประพฤติตามแลว “เจาคงจะไมตกไปอยูในนั้นเปนแน” ขาพเจาตอบวา 
“ครับทาน แตทานจะชวยดึงผมข้ึนจากท่ีนีไ่มไดหรือ” เม่ือขาพเจาเงยหนาข้ึนชายผูนั้นกห็ายไปเสียแลว 
ตอมาขาพเจาก็เห็นชายผูหนึ่งเดินตรงเขามา ชายผูนั้นกมตัวลงมายังขาพเจาแลวทานก็ปดตาและเอามือ
กอดอก ดูเหมือนทานมองไปยังสถานท่ีแหงหนึ่งท่ีอยูไกลออกไปแลวกลาววา “ลูกเอยจงหลับตาและเอา
มือกอดอก และลืมทุก ๆ ส่ิงท่ีเกี่ยวกับตัวเจาเสีย จงบังคับตัว อยากระวนกระวาย อยาคิดถึงส่ิงท่ีรบกวน
ใจ จงสงบนิง่จนไมมีอะไรทําใหเจาขยับเขยื้อนได แลวเจาจะไดอยูในสภาพอันสงบอยางเรานี่แหละ” 
ขาพเจาตอบ “ครับทาน ผมจะปฏิบัติเชนนั้นเม่ือผมข้ึนไปขางบนไดแลว ทานจะชวยฉุดผมข้ึนจากท่ีนี่
ไมไดหรือ” แตแลวคนนัน้กห็ายไปเชนกนั ขาพเจาเกือบจะส้ินหวัง กพ็อดีไดเห็นชายอีกผูหนึ่งอยูเหนือ
ขาพเจา ซ่ึงแตกตางจากทานท้ังสองท่ีผานไปแลว พระองคมีลักษณะเหมือนพวกเราทุกอยาง แตท่ีพระ
พักตรของพระองคมีร้ิวรอยของความทุกขทรมาน ขาพเจารองบอกพระองควา “พระองคชวยผมได
ไหม?” พระองคถามวา “ลูกเอยเกดิอะไรขึน้?” กอนท่ีขาพเจาจะตอบ พระองคทรงเอาพระหัตถโอบตัว
ขาพเจาและทรงยกขาพเจาข้ึนไปจากหลมนั้น แลวพระองคทรงเล้ียงดูขาพเจาและใหขาพเจาพักหาย
เหนื่อย เม่ือขาพเจาหายเหนือ่ย พระองคไมไดตรัสวา “ตอไปเจาอยาทําอยางนั้นอีก” แตพระองคตรัสวา 
“ตอไปนี้เรากับเจาจะเดินไปดวยกัน” และพระองคกับขาพเจาก็ไดเดนิดวยกันมาต้ังแตวันนัน้จนถึงบัดนี ้

ทานท่ีรัก พระเยซูคริสตจะทรงกระทําดงันั้นแกทาน พระองคเสด็จลงมาอยูในสภาพท่ีทาน
กําลังเปนอยูพระองคทรงใหความไววางใจที่มีอยูในทาน และแลวทานกับพระองคจะอยูกันตลอดไป
เปนนิตย ขอใหพระเจาทรงโปรดชวยใหเราทุกคนรับเอาพระองคอยางครบถวน เพื่อเห็นแกพระนาม
ของพระองค อาเมน 
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หลักที่ 4 พระคริสตพระเจาผูที่จะเสด็จกลับมาของเรา 3

“เราจะมอบดาวประจํารุงใหแกผูนั้น” (พระธรรมวิวรณ 2:28) 
การเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต เปนตอนท่ีเดนและสําคัญของพระกิตติคุณ อัคร

สาวกเปาโลกลาวแกชาวโครินธวา “ขาพเจาใครใหทานระลึกถึงพระกติติคุณ” (พระธรรมโครินธ 15:1) 
แลวทานก็เร่ิมตนเลาใหพวกเขาฟงถึงการคืนพระชนม และการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระองค และ
ผูท่ีเศราโศกเสียใจเพราะความผิดบาป และมีความทุกขเพราะโลกนี้กําลังพินาศ 

การเสด็จกลับมาน้ี เปนสุดยอดของพระกิตติคุณท้ังส้ิน เราไดกลาวถึงคําส่ังสอนจากพระกติติ
คุณมาสามประการแลว ประการท่ีหนึ่ง พระคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา ทานเปโตรกลาววา “ความ
รอดซ่ึงทรงจัดไวพรอมจะไดปรากฏในเวลาท่ีสุด” (พระธรรม 1 เปโตร 1:5) แมโลกจะกําลังพินาศไป 
แตเรากย็ืนม่ันคงอยูในพระเยซูคริสต 

“เราจะรูจักพระองคดี ก็ตอเม่ือเรารูวาเราเปนหนี้พระองคเทาไร” 
ประการท่ีสอง เราไดกลาวถึงพระคริสตพระผูทรงชําระใหบริสุทธ์ิของเรา ทานยอหนกลาววา 

“เม่ือพระองคจะเสดจ็กลับมาปรากฏ เราท้ังหลายจะเปนเหมือนพระองค... และทุกคนท่ีไดรับความหวัง
จากพระองคอยางนี้กไ็ดชําระตนใหบริสุทธ์ิ เหมือนอยางพระองคทรงเปนผูบริสุทธ์ิ” (พระธรรม 1 
ยอหน 3:2,3) 

ประการท่ีสาม เราไดกลาวถึงการรักษาโรค อาจารยเปาโลสอนวา “เราคงจะรวมสนิทกับ
พระองค โดยไดเปนข้ึนมาเหมือนอยางพระองคไดทรงเปนข้ึนมาจากความตายนั้นดวย” (พระธรรมโรม 
6:5) การรักษาโรคนั้นเปนเหตุผลเบ้ืองแรกของชีวิตท่ีเปนข้ึนมาจากความตาย 

ดังนั้น ความเจริญและความหวังแหงการเสด็จมาของพระองคเจาจึงเกี่ยวของกับความจริงและ
ชีวิตทุกดานและเปนความหวังอันยิ่งใหญของคริสตจักร  

ในเวลาแรกเร่ิมแหงประวัตศิาสตรของมนุษย พระเจาไดทรงวางความหวังอันใหญนี้ลงตอหนา
อาดัมและเอวา เม่ือเขาลมลงในความบาป พระเจาไดทรงสรางรูปคะรูบิมอันสวางามข้ึนในสวนเอเดน 
รูปคะรูบิมเปนเคร่ืองหมายแหงสงาราศีในอนาคตของมนุษย คะรูบิมมีหนาส่ีหนา คือ สิงโต วัว คน และ
นกอินทรี ซ่ึงเปนเคร่ืองหมายแหงการเปนกษัตริยแหง กาํลัง สติปญญา และความสูง ซ่ึงสอนใหเราถึง
พระเยซูผูซ่ึงทรงเปน กษตัริย คนรับใช บุตรมนุษย และพระบุตรของพระเจา หนาท้ังส่ีนี้ปรากฏอยูใน
ทุกสมัย เปนเสมือนภาพของผูท่ีไดรับการไถไวแลว เพราะพระองคไมทรงประสงคจะใหคนหนึง่คนใด
พินาศเลย แตทรงปรารถนาจะใหคนท้ังปวงกลับใจเสียใหม แตวาวันขององคพระผูเปนเจาคงจะมา
เหมือนอยางขโมยดอดมา” (พระธรรม 2 เปโตร 3:9,10) 
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เหตุฉะนั้น ใหเราท้ังหลายเตรียมพรอมเพื่อชีวิตในอนาคตและคอยทาการเสด็จกลับมาอัน
ประกอบดวย สงาราศีแหงพระคริสต 

ก. ความหมายของการเสด็จกลับมาครั้งท่ีสองของพระคริสต 

1. การเสด็จกลับมาของพระองค มิไดหมายความวา พระองคจะเสด็จเขาสูจิตใจของคริสเตียน 
แตเปนการเสด็จมาอยางแทจริงพรอมดวยสงาราศี และเปนความลึกลับประกอบดวยพระพร ซ่ึงเราได
กลาวแลวในเร่ืองการชําระใหบริสุทธ์ิ คือ “พระคริสตสถิตในทานพระองคทรงเปนความหวังกอปรดวย
ดวยสงาราศี” แตขอนี้มิไดหมายถึงการเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระองค บางคนอาจจะพูดดวยการ
ภูมิใจฝายวิญญาณจิตวา พระเจาอยูในใจของขาพเจา เชนเดยีวกับอาจารยเปาโลมีพระเจาอยูในใจของ
ทาน พวกเรารูวาจะอยูใกลพระองคไดในโลกน้ี แตอาจารยเปาโลเขียนเก่ียวกับการเสด็จกลับมาของพระ
เยซูในครั้งท่ีสองวาดังนี้ “ผูยังเปนอยูและคอยอยูจะถูกรับข้ึนไปในเมฆ... และจะพบองคพระผูเปนเจา
ในทองฟา” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 4:17) “เม่ือพระคริสตผูเปนชีวิตของเราท้ังหลายจะทรงปรากฏ 
ขณะน้ันทานท้ังหลายก็จะปรากฏดวยกันกบัพระองคในสงาราศีดวย” (พระธรรมโคโลสี 3:4) และอัคร
สาวกยอหนไดเขียนไววา “พระองคจะเสด็จมาในเมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค” (พระธรรม
วิวรณ 1:7) 

จริงทีเดียว เรายิ่งรูจักพระเยซูทางดานฝายวิญญาณมากเพียงใด เราก็ยิ่งปรารถนาจะเห็นการ
ปรากฏในการเสด็จกลับคร้ังท่ีสองมากขึ้นเพียงนั้น 

2. การเสด็จมาของพระเยซู มิไดหมายความวาพระองคจะเสด็จกลับมาเม่ือเราถึงแกความตาย 
ยังเปนท่ีสงสัยกันอยูวา เม่ือเราตายพระองคจะเสด็จกลับมารับเราไปหรือไม เม่ือลาซารัสถึงแกความตาย 
ทูตสวรรคก็นาํเขาไปไวท่ีอกของอับราฮัม และเม่ือสะเตฟาโนกําลังตายในขณะนั้นก็ไดเหน็พระเยซู
พรอมดวยสงาราศี ประทับอยูเบ้ืองขวาพระหัตถของพระเจาในสวรรค เปนความจริงท่ีพระองคทรง
ตอนรับและใหเกยีรติแกผูรับใชของพระองคท่ีซ่ือสัตยเม่ือเขาตาย แตพระองคมิไดเสด็จมาหาเขาดวย
พระองคเอง ความแตกตางระหวางความตายและการเสด็จกลับของพระเยซูนัน้ เห็นไดชัดแจงมาก
พระองคมิไดตรัสส่ังใหเราพรอมท่ีจะตาย แตใหพนจากการกลัวความตาย และเราตองเฝาระวังและคอย
ทาการเสด็จกลับของพระองค ความตายเปนศัตรู แตการเสด็จกลับของพระองค เปนการมาเยีย่มของ
เพื่อนท่ีรักท่ีสุดของเรา ความตายนําความโศกสลดมาสูญาติพี่นอง แตการเสด็จกลับมาของพระเยซู จะ
นําความปลอบประโลมใจมาสูผูท่ีเศราสลด ถาการตายและการเสด็จกลับของพระเยซูคลายกนัแลว 
เปาโลคงจะไดกลาวแกคริสเตียนชาวเมืองเธสะโลนิกาวา “ขาพเจาอยากใหทานท้ังหลายทราบถึงคน
เหลานั้นท่ีลวงลับไปแลว เพื่อทานจะไมเปนทุกขโศกเศราเสมือนอยางคนอ่ืนที่ไมมีหวัง เพราะวา
พระองคเสด็จมารับเขาและอีกไมนานเม่ือทานถึงแกความตาย พระองคก็จะเสดจ็มารับทานเหมือนกัน 
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และทานก็จะพบปะกับญาติพี่นองท่ีลวงลับไปกอนแลว” แตทานเปาโลกลาวเชนนัน้หรือ เปลาเลย ทาน
ไดกลาวอยางนี้ตางหาก “องคพระผูเปนเจาจะเสด็จมาจากสวรรค... และคนท้ังหลายท่ีตายแลวในพระ
คริสตจะเปนข้ึนมากอน ภายหลังนั้นเราผูยังเปนอยูและคอยอยู จะถูกรับข้ึนไปในเมฆพรอมกับคน
เหลานั้น อยางนั้นแหละเราจงึจะอยูกับองคพระผูเปนเจาเปนนิตย” (พระธรรม 1 เธสะโลนิกา 14:16,17) 

เปาโลมิไดอธิบายเร่ืองความตาย แตไดกลาวถึงวิธีเอาชนะความตายน้ัน ฉะนั้น เปาโลจึงได
เขียนถึงชาวเมอืงโครินธวา “เม่ือนั้นคําซ่ึงเขียนไวแลวจะสําเร็จคือความตายก็ถึงปราชัยแลว” (พระธรรม 
1 โครินธ 15:45) ในเม่ือการเสด็จกลับมาของพระเยซูเปนการเอาชนะความตาย ก็เปนการแนนอน
เหลือเกินวา การเสด็จกลับมาและความตายมิใชส่ิงเดยีวกัน 

3. การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู มิไดหมายถึงการเสด็จมาทางดานจิตวิญญาณ พระคริสต
ธรรมคัมภีรมิไดสอนวา พระเยซูจะเสด็จกลับมาทางดานวิญญาณจิตแตจะเสดจ็มาทางพระกาย “ดูกอน
ทานท้ังหลาย พระองคจะเสด็จมาในเมฆ และนัยนตาทุกดวงจะเห็นพระองคและคนเหลานั้นท่ีไดแทง
พระองค จะเห็นพระองคดวยและคนทุกชาติทุกตระกูลแหงแผนดินโลก จะกําสรดเศราเพราะพระองค” 
(พระธรรมววิรณ 1:7) เม่ือคนใดคนหนึ่งตอนรับพระกิตติคุณ เขาจะบังเกิดความช่ืมชนยินดี แตเม่ือพระ
เยซูเสด็จกลับมา คนท่ีไมเช่ือจะสะดุงตกใจและทอถอย และเขาจะรองแกภเูขาและหบุเขาท้ังหลายใหพัง
ทับเขา และซอนเขาไวจากพระพิโรธของพระเมษโปดก ดังนั้นทูตสวรรคจึงกลาวแกพวกอัครสาวกสิบ
เอ็ดคนถึงเหตุการณนีว้า “พระเยซูองคนีซ่ึ้งถูกรับไปจากทานเสด็จข้ึนไปยังสวรรคแลว จะเสด็จมาอีก 
เหมือนทานท้ังหลายไดเห็นพระองคเสด็จข้ึนไปยังสวรรคนั้น” (พระธรรมกิจการ 1:11)  

นี่มิใชการประกาศพระกติติคุณ แตเปนการปรากฏพระองคเองดวยสงาราศี พระกิตติคุณจะตอง
ไดรับการเผยแพรใหกวางขวางออกไป สัจธรรมของพระองคจะตองไดรับชัยชนะ 

ข. สมัยพันปหมายความวาอะไร? 

บางคนกลาววา คําสอนเร่ืองสมัยพันปนัน้เปนเร่ืองแตงข้ึนในสมัยใหมนี้ เพราะคําวาสมัยพันป
นั้นไมมีปรากฏอยูในพระคริสตธรรมคัมภีรเลย 

นอกจากพระธรรมวิวรณบทท่ียี่สิบ ซ่ึงใชคํานี้ถึง 6 คร้ัง เพื่อบอกถึงสมัยท่ีพระคริสตจะทรง
ครอบครองกับสิทธิชนของพระองคบนพภิพโลก ภายหลังการเปนข้ึนจากตายคร้ังแรก เวลานัน้เปนเวลา
แหงชัยชนะและความยินดี ความจริงพิเศษเจ็ดขอท่ีเกี่ยวกับการเสด็จกลับมานั้น มีดังนี้คือ 

1. การเปนข้ึนและการรวบรวมสิทธิชน 
2. บําเหน็จรางวัล และการครอบครองของวิสุทธิชน 
3. การกําจัดพญามารออกจากโลกอยางเดด็ขาด 
4. การท่ีพระคริสตสถิตอยูกับวิสุทธิชนในโลกตลอดพันปนั้น 
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5. การปราบปรามเหลาศัตรู และการท่ีความชอบธรรมจะครอบครองอยูท่ัวสากล 
6. ความยืนนานแหงสมัยพันป 
7. การขบถของพญามารซาตานและคนบาป และการพิพากษาคนช่ัวเปนคร้ังสุดทาย 
การไมมีขออ่ืนในพระคริสตธรรมคัมภีร ท่ีเล็งถึงเวลาแหงพระพรนี ้ ขอความเหลานี้ก็เพยีงพอ

แลวท่ีจะแสดงใหเห็นถึงสภาพท่ีเต็มไปดวยรัศมีภาพ และความสุขยิ่งกวานั้นขอเหลานีย้ังพอท่ีจะสําแดง
ถึงสมัยรุงเรือง เม่ือความชอบธรรม ความจริง และสันติสุขจะ “ครอบครองท่ัวโลกดุจน้ําทวมเต็ม
มหาสมุทร” ซ่ึงศาสดาพยากรณไดพยากรณไว 

ค.เสด็จมาของพระเยซูคริสตเปนเหตุการณกอนหรือหลังสมัยพันป? 

1. กอนจะถึงตอนนี้ ก็ไดมีการแสดงเหตผุลใหเห็นแลววา การเสด็จกลับมาของพระคริสตเปน
เหตุการณท่ีเกดิข้ึนกอนสมยัพันป ในพระคริสตธรรมคัมภีรไดมีการกลาวถึงการเสด็จกลับมาของ
พระองคอยางละเอียดนับต้ังแตขบวนยาตราจากสวรรคมาสูพิภพโลก ตอจากนัน้ก็เปนการมีชัยและการ
ลงโทษศัตรูของพระองคในพิภพโลก การผูกมัดพญามารซาตาน การเปนข้ึนของเหลาวิสุทธิชน การ
ครอบครองของผูท่ีเปนข้ึนและสมัยพันปการเสด็จมาของพระเยซู การเปนข้ึนจากความตาย และสมัย
พันปจะเกิดข้ึนจริงดังท่ีไดบรรยายไว มิใชเปนเร่ืองเปรียบเทียบ หรือเปนเร่ืองจินตนาการ 

2. เหตุผลขอตอไปนี้ แสดงใหเห็นวา การเสด็จกลับมาคร้ังท่ีสองของพระเยซู เปนเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนกอนสมัยพันป ก็คือการเนนคําวา “จงเฝาระวัง” ในเร่ืองการเสด็จกลับมาของพระเยซู เราไดรับ
การกําชับใหคอยเฝาระวังหลายคร้ังหลายหน ถาหากวาสมัยพันปมากอนการเสดจ็กลับของพระเยซู 
พระองคก็คงบอกเราแลวคริสตจักรในสมยัเร่ิมแรก หรือเราเองจะเฝาคอยการเสด็จกลับมาของพระองค
ไดอยางไร ถาหากรูอยางชัดแจงวาการเสดจ็มาของพระองค เปนเหตุการณท่ีเกิดขึน้หลังสมัยพันป คําวา
เฝาระวังนัน้หมายความวาเฝาระวังจริง ๆ เฝาระวังทุกเม่ือ ไมวาเวลาจะผานมาสักกี่ศตวรรษแลวก็ตาม 
คนเราอาจตายในเวลาใด ๆ ก็ได ถึงแมพระเจาทรงทราบเวลาท่ีแนนอนท่ีพระบุตรของพระองคจะทรง
ปรากฏ กระน้ันพระองคกท็รงปรารถนาใหคริสตจักรของพระองคคอยทาเสมอ ไมวาจะเปนเวลาพลบ
คํ่า เท่ียงคืนรุงเชาหรือสาย ถาจะประกาศหลังสมัยพันปแลว แนนอนจะไมมีใครจะเฝาคอยเลย เพราะวา
ไมรูเวลาวาสมัยพันปจะต้ังตนเม่ือใด คริสตจักรอาจจะต้ังสมัยพนัปของเขาเองโดยปราศจากพระองค 
เชน เม่ือสันตะปาปา ฮิลเดแบรนประกาศในศตวรรษท่ีสิบวา สมัยพันปเร่ิมตนแลว และพระคริสตสถิต
อยูในตวัเขาซ่ึงเปนผูแทนแลว และอาจารยบางคนในคณะโปรเตสเตนทสอนเราทุกวันนี้วา ศตวรรษ
แหงความกาวหนานี้เอง เปนศตวรรษแรกแหงสมัยพันปเปนตน 

3. ขอพิสูจนอีกประการหนึ่งท่ีแสดงวา พระเยซูจะเสด็จกลับมากอนสมัยพันป ก็คือพระคริสต
ไดตรัสใหเราทราบถึงเหตุการณตาง ๆ ตัง้แตตน จนกระท่ังส้ินโลกและพระเยซูคริสตเสด็จกลับมา ใน
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พระธรรมมัทธิว บทท่ี 12 พระเยซูทรงกลาวคําอุปมาเร่ืองการส้ินโลกไวถึงเจ็ดเร่ือง เมล็ดบางเมล็ดตกอยู
ขางทางเดิน และนกในอากาศก็เก็บกินเสีย บางตกตามซอกหินแลวก็เปอยเนาเสียไป บางตกในท่ีมี
หนามและบางก็ตกบนดินด ี และบังเกดิผล แตไมชาศัตรูก็มาหวานขาวละมาน (ขาวปาชนิดหนึ่ง) และ
แลวท้ังเมล็ดนัน้และขาวละมานงอกขึ้นดวยกันจนถึงฤดูเกีย่ว 

ถาดูแตผิวเผินก็ดูเสมือนคริสตจักรเจริญมีกําลังดุจตนผักกาด แตภายในเต็มไปดวยเชื้อซ่ึงเปน
ความช่ัวคริสเตียนท่ีบริสุทธ์ินั้นเปรียบเหมือนกับมีขุมทรัพยท่ีซอนอยู และเหมือนกับไขมุกท่ีหาไดยาก 
อวนนัน้รวบรวมคนทุกชนิด แตทูตสวรรคเทานั้นท่ีสามารถแยกคนดีจากคนช่ัวในเวลาสุดปลายน้ันได 

ศตวรรษแลวศตวรรษเลาลวงพนไป จะมีเหตุการณเกิดข้ึน ซ่ึงมิใชเหตกุารณสมัยพันป แตเปน
เหตุการณของความทรยศเกดิข้ึน “ความช่ัวจะทวีข้ึนและความรักของคนเปนอันมากจะเยือกเย็นลง” 
“บางคนจะท้ิงความเช่ือเสีย แลวไปเช่ือฟงคําสอนของพวกปศาจ” “ในคราวท่ีสุดนั้นจะบังเกิดกลียคุ” จะ
มีคริสเตียนสมาชิกเปนจํานวนมาก “มีสภาพธรรมภายนอก” แตคนเหลานี้เองเปนศัตรูรายแหงไม
กางเขนของพระคริสต “แตฤทธ์ิของธรรมนั้นเขาปฏิเสธเสีย” โลกท่ีเปนสุขจะไมคอยตอนรับพระราชา 
คือองคพระเยซูเลย แต “พระองคจะเสดจ็มาดุจบวงแรวแกคนท้ังปวงท่ีอยูในโลก” “เม่ือเขาจะกลาววา
สงบสุขและพนภัยอยูแลว เม่ือนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที” และเม่ือเกดิความพินาศ ๆ ก็จะ
ไดพบคนเหลานั้นดุจสมัยของ โนอาห และโลต และพระเยซูจะทรงถามวา “เม่ือบุตรมนุษยจะมา 
พระองคจะไดพบความเช่ือในแผนดนิโลกหรือ” 

นี่คือเร่ืองท่ีพระเจาทรงกลาวถึงอนาคตแหงโลกนี้จนกระท่ังการเสด็จกลับพระคริสต เราอาจคิด
วาเร่ืองราวน้ีไมนาจะเปนเร่ืองราวท่ีจะปรากฏกอนสมัยพันปเลย นับต้ังแตพระเยซูคริสตเสด็จกลับ
สวรรค จนกระท่ังปจจุบันเปนเกือบ 2000 ปแลว ก็ไมเหน็ทีทาวามาตรฐานทางดานศีลธรรมของมนุษย
จะดีข้ึนเลย ในเมืองใหญ ๆ เชนนิวยอรค นครลอนดอน นครปารีส นครเบอรลิน กรุงเทพมหานคร ฯลฯ 
ยังมีประชาชนอีกหลายลานคน ไมเคยเขาไปในท่ีประชุมนมัสการพระเจาเลย ในประเทศท่ีพลเมืองมาก 
เชน อินเดีย จนี ญ่ีปุน หรือในประเทศที่มีพลเมืองนอย ยังมีความบาปและความช่ัวรายทวีมากย่ิงข้ึนกวา
สมัยกอนเสียอีก ในเวลาท่ีเต็มไปดวยความมืดมนอนธกาลเชนนี้แหละ พระเยซูคริสตจะเสดจ็กลับมา 

ง.เครื่องหมายแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต 

ไมมีใครทราบวันและเวลา แหงการเสด็จกลับมาของพระองค แตกระน้ันบุตรของพระองค 
(คือคริสเตียนท้ังหลาย) “มิไดอยูในความมืด เพื่อวันนัน้จะมิไดมาถึงเขาดุจขโมย” เม่ือเวลาสุดปลาย
มาถึง “ไมมีคนชั่วคนใดเขาใจได แตคนมีสติสัมปชัญญะจะเขาใจได” (พระธรรมดาเนียล 12:10) จะมี
คําส่ังท่ีเขาใจไดแจมแจงปรากฏพระองคจะเสด็จกลับมาหาผูท่ีคอยรับพระองคกอน และพรอมท้ังวสุิทธิ
ชนท่ีตายไปแลว จะถูกรับข้ึนไปพบพระองคในอากาศ มนุษยโลกท่ีช่ัวชาจะถูกละท้ิงไว สมาชิก
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คริสตจักรสวนมากท่ีปฏิบัตพิอเปนพิธีและมวลประชาชาติจะยังมีชีวิตอยูในโลกน้ีตอไป และเขาจะไมรู
วาวิสุทธิชนหมูนอยถูกรับข้ึนไปแลว แลวจะเร่ิมมีการพพิากษาพรอมท้ังกลาวคําตักเตือน ในท่ีสุดจะจบ
ลงดวยการเสดจ็กลับมาของพระคริสตพรอมดวยฤทธ์ิเดชและสงาราศีสําแดงการพิพากษาอันชอบธรรม
ตอผูท่ีเปนศัตรูของพระองคโดยเปดเผย และพระองคจะเร่ิมตนการปกครองดวยพระองคเอง ดังนั้นพระ
คริสตจะปรากฏสองคร้ังคร้ังแรกปรากฏแกวิสุทธิชนของพระองค และอีกคร้ังหนึ่งจะปรากฏแกคนท้ัง
โลก คร้ังแรกจะปรากฏดจุเจาบาวคร้ังท่ีสองดุจพระราชาและพระตุลาการ การเสด็จมาอยางเจาบาว พระ
คัมภีรไมไดบอกไวชัดแจงวา เหมือนกับการเสด็จมาอยางพระตุลาการ พระเยซูอาจเสด็จมาในเวลาใด ๆ 
ก็ได หมายสําคัญแหงการเสด็จกลับมาของพระองคสําเร็จไปแลวหลายขอ ตัวอยางเชน 

1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองและนิมิตสําคัญ ๆ ของดาเนียล ก็ดูเหมือนสําเร็จไปทุกขอแลว 
อาณาจักรใหญ ๆ ไดเกิดข้ึนตอมา ก็กําลังครอบครองอาณาเขตซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยครอบครองมากอน 

2. คําทํานายวา “จะมีการทรยศเสียกอน” นัน้ไดมีมานานแลว และมารนอกกฎหมายไดนั่งอยูใน
วิหารของพระเจา สมกับคําพยากรณทุกประการ 

3. เคร่ืองหมายแหงชนชาติยวิ คือชนชาติยวิไดกลับคืนมาสูดินแดนปาเลสไตน และไดสถาปนา
เปนประเทศอิสราเอลข้ึน และเปนสมาชิกในองคการสหประชาชาต ิ เยรูซาเล็มเปนเมืองหลวงอีกคร้ัง
หนึ่ง แมประเทศอิสราเอลเครงครัดในศาสนายูดา แตยังมิไดรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด 

4. เคร่ืองหมายทางสติปญญา ปจจุบันความรูกําลังเจริญข้ึนมาก นักมนุษยวิทยากําลังกลาวถึง
ทฤษฎีวิวัฒนาการและการท่ีมนุษยมีบรรพบุรุษรวมกันกบัลิงนักวิทยาศาสตรกลาวถึงวิชาฟสิกสและเคมี
ระดับสูง 

5. เคร่ืองหมายแหงศีลธรรมก็สําคัญยิ่งไปกวานิมิตของดาเนียลเสียอีก “คนช่ัวจะกระทําส่ิงช่ัว
ราย” เปนคํากลาวท่ีแสดงใหเห็นอยางชัดแจงในปจจุบัน ความช่ัวรายแบบใหม ๆ ไดทําใหศีลธรรม
เส่ือมลงทุก ๆ วัน การกระทําช่ัวมีผลเทากับการสรางสวรรคแตในทางวตัถุ 

6. เคร่ืองหมายทางวิญญาณก็กําลังกระจางข้ึนทุกที เชนความเยือกเยน็และความรักฝายโลกใน
คริสตจักรคนสวนนอยเทานัน้ท่ีปรารถนามีชีวิตนี้บริสุทธ์ิอยางแทจริง และเคร่ืองหมายแหงคําพยากรณ
ซ่ึงช้ีไปถึงวันท่ีพระเยซูจะเสด็จกลับมา 

7. ประการสุดทาย คือความหวังแหงสากลโลกท่ีเรารอนและทวีข้ึน ในจํานวนคนท่ีใครเห็นการ
เสด็จกลับมาของพระองค ซ่ึงเปนความหวงัท่ีเต็มอยูในจติใจเชนเดยีวกบัจิตใจของชนชาติยวิ จิตใจของ
คนตางชาติในสมัยกอนท่ีพระเยซูจะเสด็จลงมาบังเกิดท่ีหมูบานเบ็ธเลเฮ็ม และจิตใจของนักปราชญท่ีได
เห็นดาวสุกใสในคืนวันท่ีพระเยซูคริสตเสด็จลงมาประสูติ เดี๋ยวนี้วสุิทธิชนกก็ําลังมองดูดาวแหงการ
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เสด็จกลับมาของพระเยซู “กลางคืนลวงไปหมดแลว และกลางวนักาํลังจะมาถึง” และในไมชาพระ
คริสตจะปรากฏในทองฟา และปกคลุมพิภพโลกดวยรัศมีภาพแหงสมัยพันป 

จ.พระพรแหงการเสด็จกลับมาของพระคริสต 

1. พระเยซูจะเสด็จมาหาเราโดยพระองคเอง นี่เปนพระพรที่เลิศลํ้าท่ีสุด มิใชเกียรติยศหรือ
มงกุฎราชามิใชรางกายท่ีจะฟนข้ึนมาใหม หรือหมูมิตรสหายท่ีจะไดพบปะกนัอีก มิใชส่ิงเหลานี้ท่ีจะ
เปนยอดแหงความยนิดีแตการท่ีเราจะเหน็องคพระเยซูคริสตตางหากท่ีเปนยอดแหงความยนิด ี

2. การเสด็จกลับมาของพระองค จะนํามิตรสหายในพระคริสตของเราคืนใหแกเรา โดยพระเยซู
นั้นพระเจาจะทรงนําบรรดาคนท่ีลวงลับไปแลวใหเขามาพรอมกบัพระองค เขาเหลานั้นจะคืนชีวติ จะมี
คนจําเขาได เขาจะเปนคนมีรัศมีภาพ และเขาจะอยูกับเราอยูช่ัวกาลนานซ่ึงมิใชเพื่อนเกาแกเทานัน้ แต
เปนเพื่อนใหม ๆ ดวยรวมท้ังคนท่ีมีความชอบธรรมจากทุกสมัย ท้ังชายและหญิงท่ีเราปรารถนาท่ีจะได
รูจัก เชนทานโมเสส กษัตริยดาวิด และอาจารยเปาโล ชางนายินดีอะไรเชนนี ้

3. การเสด็จกลับมาของพระองคจะนําน้าํใจอันผุดผองมาใหเรา ทําใหเรากลับมีสภาพดุจพระ
ฉายของพระองค เต็มไปดวยสงาราศีดุจพระองค พนจากความผิดดางพรอยหรือท่ีตาํหนิใด ๆ ผานพน
จากการทดลอง ไมตองมีการพลาดลมทําบาปอีก แตจะเต็มลนไปดวยพระพรจนสุดท่ีจะพรรณนา เราจะ
ไดรับพระฉายอันครบถวนจากพระองค เราจะรูจักพระองคดังท่ีพระองคทรงรูจักเรา เราจะบริสุทธ์ิดุจ
พระองค เราจะไดรับกรรมสิทธ์ิในพระกาํลัง ความงาม และความรักอันสมบูรณของพระองค มวล
มนุษยในโลกจะเพงดูเรารองลงไปจากรัศมีภาพของพระเมษโปรด กคื็อความงามของเจาสาว 

4. เราจะมีรางกายอันสมบูรณ เราจะไดรับชีวิตท่ีเปนข้ึนอยางสมบูรณเหมือนพระองค เราจะลืม
ความรูสึกอันเจ็บปวดวาเปนอยางไร เราจะมีพลกําลังมหาศาลจิตใจของเราจะต่ืนเตนยินดีกับชีวติอัน
อมตะของเรา กฎแหงความโนมถวงของโลกไมสามารถยึดเหนีย่วเราไวไดอีก ถนนทุกสายในกรุง
เยรูซาเล็มใหมทางตรงและทางขวาง ท้ังความยาวและความกวางและความสูงนัน้ จะเปนสวนเสมอ
เหมือนกนัทุกดาน รางกายของเราจะกลายเปนรางกายท่ีครบบริบูรณ สําหรับวิญญาณของเราจะเปนดุจ
แสงสะทอนกลับของพระกายอันทรงรัศมีของพระองค 

5. การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําใหเราไดรับการบริการท่ีซาบซ้ึงและดีท่ีสุด การเสด็จ
กลับมาของพระองคมิไดเปนความปลาบปล้ืมท่ีไรผล แตจะนํามาซ่ึงการเขาสวนอันสมบูรณใน
อาณาจักรภายใตการครอบครองของพระองค บางทีเราอาจไดรับอนุญาตใหกระทําในส่ิงท่ีเปน
อุดมการณของเรา และงานซ่ึงเราปรารถนาจะทําและไดพยายามท่ีจะกระทําจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวย
อุปกรณอันเหลือเฟอ ความสามารถอันมากมายไมจํากัดเวลาและขอบเขต การสถิตและการชวยเหลือกัน
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กอปรดวยอํานาจอันยิ่งใหญของพระองค งานอันเปนพระพรคือ การปรนนิบัติรับใชพระองค ทําใหคน
อ่ืนมีความสุข และทําใหมวลมนุษยชาติประสบความสุข ความชอบธรรม และไดเขาในแผนดนิสวรรค 

6. การเสด็จกลับมาของพระคริสตจะทําใหพญามารซาตานถูกเนรเทศ ปศาจและศัตรูจะถูก
ผูกมัดและจําจอง ความเกลียดชัง และอํานาจของพวกมันไดทําใหโลกในสมัยตาง ๆ อยูในความมืดและ
ความทุกขยากการหลุดพนจากอํานาจของมันเปนส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด และต้ังแตวันนัน้เราจะไมตอง
หวาดกลัวมันตอไปอีกแลวมันจะไมสามารถกลํ้ากรายเราไดอีก พระองคเจาขาขอทรงโปรดใหวันแหง
รัศมีภาพนั้นมาถึงโดยเร็วเถิด 

7. การเสด็จกลับมาของพระองคจะนําพระพรมาสูคนอ่ืน ๆ สูชาติ และสูโลก จะทําใหความ
เศราสลดอันเนื่องมาจากความบาปและการทนทุกขหมดส้ินไป การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําให
ดาบคืนสูฝก เชลยจะไดรับการปลดปลอย คุกและโรงพยาบาลจะไมมีตอไปอีกแลว พญามารซาตานและ
ความตายจะถูกผูกมัด การเสด็จกลับมาของพระองคจะทําใหพืน้โลกงามและรุงโรจนจะทําใหพระนาม
ของพระองคแผออกไป ทําใหชนชาติท่ีพนิาศกลับใจใหม และกอใหเกดิความสวางและความยนิดีความ
วิบัติและความช่ัวรายกจ็ะหมดส้ินไป 

ฉ.คําตักเตือนใหพรอมท่ีจะตอนรับการเสด็จกลับมาของพระคริสต 

1. ใหเราเตรียมพรอม “การมงคลสมรสแหงพระเมษโปดกนั้นมาถึงแลว และเจาสาวไดแตงตัว
เตรียมพรอม และไดทรงโปรดใหเจาสาวนั้นนุงหมแตงตัวผาปานเนื้อละเอียดสดใสบริสุทธ์ิ” (พระธรรม
วิวรณ 19:7,8) ขอบคุณพระเจาท่ีไดประทานเส้ือเกียรติยศนี้ขอใหเราสวมเส้ือเกยีรติยศสีขาวน้ีไวทุกคน 
เม่ือเจาสาวแตงตัวแลว การสมรสก็คงใกลเขามา ดังนั้นจงขอใหพระองคเสด็จมาโดยเร็ว 

2. ใหเราเฝาระวัง “จงดูเถิด เราจะดอดมาเหมือนขโมย ผูท่ีเฝาระวังใหดีและรักษาเส้ือผาของตน
จะเปนสุข เกลือกวาผูนั้นจะเดินเปลือยกายและคนท้ังหลายจะเห็นความนาละอายของเขา” (พระธรรม
วิวรณ 16:15) ขออยาใหเราถอดเส้ือวิวาหนัน้ออกเลยแมสักชั่วโมงหนึ่ง ขอใหเราระลึกถึงพระดํารัสของ
พระองคไวเสมอ “เม่ือเหตุการณท้ังปวงนีเ้ร่ิมจะบังเกดิข้ึนนั้น ทานท้ังหลายจงเงยหนาและผงกศีรษะข้ึน 
ดวยความรอดของทานใกลจะถึงแลว” (พระธรรมลูกา 21:28) จงแหงนดูทองฟา และใหทุกสวนในกาย
ของทานโนมเอียงไปสูสวรรค 

3. จงเปนคนซ่ือสัตย การเสด็จกลับของพระองคเปนการนําบําเหนจ็มาสูคนรับใชท่ีซ่ือสัตยของ
พระองค “ใหเราเฝาดูการเสด็จกลับนั้น เพื่อเราจะไมสูญเสียส่ิงใดซ่ึงเราไดกระทําแลว แตเพื่อไดรับ
บําเหน็จเต็มบริบูรณส่ิงซ่ึงเจามีอยูนั้นจงถือไวใหม่ัน เพือ่ไมใหผูใดชิงเอามงกุฎของเจาไปได” (พระ
ธรรมวิวรณ 3:11) 
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ในคริสตจักรสมัยโบราณ มีทหารโรมันกลุมหนึ่งจํานวน 40 คน ถูกตัดสินใหประหารชีวิต
เพราะเขาเช่ือพึ่งในพระเยซู เขาถูกนํามายงัทะเลสาบท่ีเต็มไปดวยน้ําแข็ง เพื่อใหตายบนนํ้าแข็งนี้ แมทัพ
ส่ังวาถาผูใดเลิกเช่ือพึ่งในพระเยซู ก็ใหเดนิข้ึนมาบนฝงและรายงานตวัตอนายทหารผูรักษาการก็จะรอด
จากความตาย 

พอตกดึก ยามบนฝงไดเหน็ทูตสววรคลอยอยูเหนือทหารท่ีมีความเชื่อเขมแข็งเหลานัน้ และเม่ือ
พวกเขาลมลงไปทีละคน ๆ ทูตสวรรคก็เอามงกุฎสวมลงบนศีรษะแลวรับเขาข้ึนไปสูทองฟา ในขณะน้ัน
ทองฟากองไปดวยเพลง “ผูพลีชีพส่ีสิบคนและมงกุฎท้ังส่ีสิบ” ในท่ีสุดก็มีทหารเหลืออยูเพียงคนเดียว 
และมงกุฎของเขากําลังลอยอยูในทองฟา และดูเหมือนวาไมมีใครอาจเรียกรองเอาได ในทันใดน้ันยาม
ฝงก็ไดยนิเสียงฝเทาคน แลวทหารคนหน่ึงในจํานวนส่ีสิบคนนั้นก็มายนือยูเคียงขางเขา เขาไดรายงานวา
เขาเลิกเช่ือพึ่งในพระเยซูแลว ยามฝงมองดูชายคนนั้นขณะท่ีบันทึกช่ือของเขาลงไป แลวกลาววา “เจา
หนาโง ถาเจาไดเหน็ส่ิงท่ีเรามองเห็นคืนนีแ้ลว เจาจะไมสูญเสียมงกุฎนั้นไป แตมงกุฎนั้นจะไมหายไป
ไหนดอก จงทําหนาท่ีแทนเรา และเราจะรับเปนตัวแทนเจาดวยความยินด”ี แลวเขาก็เดินอยางองอาจ
ไปสูความตายและรัศมีภาพ ในขณะนัน้ก็มีเสียงเพลงรองประสานเสียงดังข้ึนอีกวา “ผูพลีชีพส่ีสิบคน
และมงกุฎท้ังส่ีสิบ เจาเปนผูสัตยซ่ือตราบเทาวันตาย และเจาจะไดรับมงกุฎแหงชีวิต” ขอพระเจาทรง
โปรดใหเราสัตยซ่ือเหมือนอยางทหารที่ยอมสละชีวิตเพือ่พระเจาเหลานั้น 

4. จงเปนคนขยันขันแข็ง ทานมีภาระท่ีตองทํามากมาย ทานสามารถเรงการเสด็จกลับมาของ
พระเจาโลกตองไดรับการเตือนลวงหนา คริสตจักรตองเตรียมใหพรอม ทานท่ีรัก จงต่ืนข้ึนเถิด จงถวาย
พลังท้ังหมดความสามารถท้ังส้ิน เงินทุกบาททุกสตางค และเวลาทุก ๆ ขณะแกพระองค จงนําพระกิตติ
คุณออกไปเผยแผทานจงไปประกาศเองถาสามารถไปได ถาทานไมอาจไปไดก็จงสงผูแทนของทานไป 
และขอใหเวลานี้เปนเวลาแหงการเตรียมรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสตพระผูชวยใหรอดของเรา
เถิด 
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27หลักสี ่

ดร.เอ. บี. ซมิพสัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คริสเตียนหลายคนเขาใจพระเยซูคริสตแบบผิด ๆ ถูก ๆ 
เนนหนักไปทางดานหนึ่งดานใดมากเกินไป 
จนทําใหภาพของพระกิตติคุณ “บูดเบ้ียว” 
ไมนาทัศนา! 
แต “หลักส่ี” จะนําทานใหเขาใจพระลักษณะท่ีแทจริงของพระเยซูคริสต 
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